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نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  ینیشناج 

باتک تاصخشم 

1930 درفلیو - ، گنولدام ، هسانشرس : 
Madelung, Wilferd

دمحا همجرت  گنولدام ؛ درفلیو  نیتسخن / تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  ینیشناج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[ نارگید و  ... ] ییامن

.1377 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 
رادومن روصم ، 574 ص. هدزاود ، يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 01500-204-444-964 لایر ؛  01500-204-444-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.The succession the Muhammad: a history of early Islam یلصا : ناونع  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  نینچمه  540 ؛ [ - 529 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

ات 41ق. زاغآ  زا  خیرات --  یمالسا --  ياهروشک  عوضوم : 
تفالخ عوضوم : 

ات ق41 زاغآ  زا  خیرات --  مالسا --  عوضوم : 
مجرتم  - ، 1317 دمحا ، ییامن ، هدوزفا :  هسانش 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 
DS38/1/م2ج2 1377 هرگنک :  يدنب  هدر 

909/097671 ییوید :  يدنب  هدر 
م4388-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هراشا

. تسا هدوبن  مالسا  رد  هقرفت  بجوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  ینیـشناج  هلأسم  زا  رتیندنام  رتقیمع و  ياهعقاو  چیه  خیرات  رد 
ینید مهم  لـئاسم  زا  یکی  تروـص  هب  وا  تلحر  زا  سپ  تّما  روـما  ماـمز  نتفرگ  تسد  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ینیـشناج  قـح 
ياج ناناملسم  هشیدنا  رد  اهنرق  هک  تسا  یعوضوم  لطاب  قح و  هلأسم  تسا . هدوب  نایعیش  نایّنـس و  ییادج  ببـس  زورما  هب  ات  هک  دمآرد 

ره دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  نامدرم  لضفا  وا  اریز  هدوب ، قح  رب  هفیلخ  اهنت  لوا ، هفیلخ  رکب ، وبا  نایّنس  رظن  زا  تسا . هتشاد 
ناناملسم تعامج  تماما  هب  رکب  وبا  باختنا  اّما  دوب  هدرکن  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  تحارـصب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دنچ 

دوب ياهّحص  اتیاهن  رکب  وبا  زا  تیامح  رد  ناناملـسم  عامجا  دوب . وا  ّتیولوا  رب  لیلد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرامیب  نیرخآ  نامز  رد 
تلعب هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  داماد  مع و  رـسپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  رظن  زا  دوب . دنوادخ  دنـسپ  دروم  هچنآ  رب 

اب رکب  وبا  نیارباـنب  دوب . هدـیزگرب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  شکیدزن ، تبـسن  مالـسا و  رد  شاهتـسیاش  قباوس 
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. درک بصغ  ار  وا  قح  رب  ماقم  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  هباحص  رثکا  تیامح 
ینیـشناج نوماریپ  طیارـش  عیاقو و  فیک  مک و  یـسررب  هب  رتمک  رـصاعم  ناخّروم  مالـسا ، خیرات  رد  فالتخا  نیا  نیداینب  ّتیمها  مغر  هب 

تفـالخ روـحم  لوـح  دـنچ  ره  نایعیـش ، نایّنـس و  نیب  فـالتخا  هک  تسا  هـیرظن  نـیا  هیاـپ  رب  ارهاـظ  یّلک  یهّجوـتیب  نـیا  دـناهتخادرپ .
مّدقتم یّنس  ناراگنعیاقو  دوب . هدمآ  دیدپ  يدعب  ياهنارود  رد  هک  دوب  یبلطم  اّما  دخرچیم ،

ص:14  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
سپ مالّـسلا  هیلع  یلع  وا ، لقن  ربانب  دننکیم . دـییأت  ار  يرظن  نینچ  تسا  نآ  رهظم  نیرتزراب  ف 180 )  »*« ) رمع نب  فیـس  هک  ضرغم  و 
تعیب راک  رد  هک  تشادـن  شوخ  تشاد و  باتـش  هک  دـش  نورب  ادر ، شوپور و  نودـب  نهاریپ ، اب   » دـش هاگآ  رکب  وبا  باختنا  زا  هکنآ  زا 

هللا دبع  هکنآ  ات  « 1 .« » دنامب سلجم  رد  دیشوپ و  دنروایب و  ار  يو  هماج  ات  داتسرف  تسشنب و  وا  شیپ  درک و  تعیب  رکب  وبا  اب  دوش و  ریخأت 
یطارفا يدیاقع  نامثع  لتق  زا  دعب  درک و  زاغآ  ار  نامثع ، موس ، هفیلخ  هیلع  هزرابم  اعنص ، مدرم  زا  ناملـسم  هزات  يايدوهی  ابـس »**«  نب 

هدننک ارجا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یـصو  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و  یّیـصو  ار  يربمایپ  ره  هک  درک  عیاش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد 
. دنتسناد دمحم  قح  رب  نیشناج  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  هقباس  هب  هجوت  اب  هک  دش  یعیشت  راذگناینب  ابس  نبا  هنوگ  نیدب  « 2 . » تسوا تیصو 
هب رکب  وبا  باـختنا  هک  یّلک  رظن  نیا  تسا ، كدـنا  رایـسب  دـناهتفریذپ  ار  ابـس  نب  هّللا  دـبع  هناـسفا  هک  يزورما  ناـخّروم  دادـعت  دـنچ  ره 

دوبن و زاسهلأسم  هتاذب  تفالخ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  هنیدم  راصنا  رمثیب  ششوک  زا  رظن  فرص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ینیـشناج 
دروم تسا  یعوضوم  دندیرفآ ، ار  فالتخا  نیا  شتایح  نامز  رد  وا  دوخ  لیم  فالخ  رب  مالّسلا و  هیلع  یلع  تداهـش  زا  دعب  هعیـش  هکنیا 
هدرک یـسررب  الماک  ار  هلأسم  نیا  هعیـش  نایمـشاه و  نایـسابع ، نایولع ، أشنم  هرابرد  ثحب  نیرتدـیدج  رد  نوراش »***«  ناـگمه . لوبق 
نامز رد  دـشیم ، نایب  مشاه  ینب  یبن و  لآ  دّـمحم ، لآ  تیب ، لـها  تاراـبع  اـب  ادـعب  هک  توبن » نادـناخ   » موهفم نوراـش  هتفگ  هب  تسا .

فارشا و نادناخ  يارب  مالـسا  زا  لبق  ناتـسبرع  رد  یهاگ  تیب  لها  هملک  دنچ  ره  تشادن . دوجو  مالـسا  ردص  يافلخ  نامز  رد  دمحم و 
نادناخ هب  ادتبا  مالـسا  رد  تیب  لها  ترابع  تشادـن .»****«  قادـصم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دروم  رد  اما  تفریم  راکب  ناگرزب 

قالطا افلخ 
______________________________

زا لعج و  دوخ  ار  ییاهثیدح  هک  دناهتسناد  هقدنز  هب  مهتم  وگغورد و  ّتنس  لها  لاجر  ياملع  ناثدحم و  زا  يرایسب  ار  رمع  نب  فیـس  * 
ص 70 و ، 1360 نارهت ، ج 1 ، ابـس ، نب  هّللا  دـبع  یـضترم ، دیـس  يرکـسع ، كر : تسا . هدرکیم  لقن  موهوم  ای  ّقثوم و  یـصخش  نابز 

. باتک رساترس 
ص 1825. ج 1 ، يربط )  ) 1901 ندیل 1879 - نارگید ، هیوخود و  مامتها  هب  كولملا ، لسرلا و  خیرات  يربط ، (- 1)

. باتک رسارس  ابس ، نب  هّللا  دبع  يرکسع ، كر : تسا . رمع  نب  فیس  ياههتخاس  زا  ياهناسفا و  موهوم و  یتیصخش  ابس  نب  هّللا  دبع  ** 
.2942 ص 2941 - ج 1 ، يربط ، (- 2)

. تسا میلشروا  يربع  هاگشناد  لیصحتلا  غراف  يدوهی و  ياهدنسیون  نوراش  هشوم  رتکد  *** 
ص 30. باتک ، نیمه  كر : تیب  لها  دروم  رد  باتک  هدنسیون  رظن  نوراش و  نخس  یگیاپیب  زا  عالطا  يارب  **** 

ص:15  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تابثا يارب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  ربمایپ و  تیب  لها  هشیدنا  هاگنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  رادفرط  نایعیـش  نوراش  داقتعا  هب  دش ،

دوخ هب  طوبرم  ار  هدیقع  نیا  نایوما  نارود  رخاوا  رد  نایسابع  دندرکیم . غیلبت  تفالخ  يارب  شنادنزرف  هداوناخ و  نیا  درم  یثوروم  قح 
مشاه ینب  هک  دنتخادرپ  رظن  نیا  غیلبت  هب  ناشتفالخ  تیعورشم  رد  دوخ  ياعدا  دییأت  يارب  يدهملا  تفالخ  نامز  زا  ادعب  یتح  دنتـسناد و 
هداهن انب  ار  تفالخ  رمع  رکب و  وبا  هک  یطیارـش  نامه  ساـسا  رب  مهزاـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ  همه  نیا  اـب  « 1 . » دناتوبن نادـناخ  نامه 
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«2 . » دوب هتفریذپ  ار  نآ  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  اب  يو  ینوخمه  رب  ینتبم  هک  یصاخ  ياعدا  چیه  نودب  دندوب 
مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  زا  دعب  اهنت  هعیش  یّنـس و  نیب  فالتخا  تشاد و  دوجو  ناناملـسم  نیب  رد  یگنهامه  نامثع  تفالخ  نامز  ات  رگا 

وبا تیقفوم  مینک . یسررب  ار  تفالخ  سیسأت  ینیـشناج و  هلأسم  میزادرپب و  ثداوح  قمع  هب  هک  درادن  یموزل  رگید  ارهاظ  دمآ  دوجو  هب 
رد رفن  ود  نیا  ياهـششوک  رب  تسا  هدـش  یعـس  ریخا  یخیراـت  تاـقیقحت  رد  دوـب و  ریگمـشچ  عطاـق و  ناـشتفالخ  نارود  رد  رمع  رکب و 

برعلا هریزج  زا  نوریب  رد  یمالـسا  گرزب  تاحوتف  هنماد  شرتسگ  رد  ناـشیا  ّتیقفوم  برع و  لـیابق  ّهدر )  ) دادـترا ياهـشبنج  یبوکرس 
. دوش دیکأت 

رد هک  نانچنآ  عوضوم  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  تسا  هتخادرپ  ینیـشناج  هلأسم  هب  اصخـشم  هک  رتمیدـق  ياهیـسررب  زا  یخرب  نیا  دوجو  اـب 
سنمال لاس 1910 م . رد  تسا . هدوبن  ياهداس  هلأسم  املـسم  هدش  هراشا  نآ  هب  هعیـش  یّنـس و  نیب  قاقـش  ياههشیر  هرابرد  لوادتم  هیرظن 

يراکمه كرتشم و  فدـه  هک  تخادرپ  هلأسم  نیا  رد  ثحب  هب  و  هدـیبع » وبا  رمع و  رکب ، وبأ  تردـق  ثلثم   » مان هب  درک  رـشتنم  ياهلاـقم 
رکب وبا  تفالخ  هک  دیـشخب  نانآ  هب  ار  ناوت  نیا  دوب  هدش  زاغآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  نت  هس  نیا  کیدزن 

رب دوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  رمع  دوب ، هتفرن  ایند  زا  رمع  یناگدنز  نارود  رد  هدیبع  وبا  رگا  دننک . يراذگهیاپ  ار  رمع  و 
______________________________

نابز هنیمز  رد  میلـشروا  تاقیقحت  رد  تیبلا » لها  ، » نوراش م . 85 ؛ ص 75 - ( 1983 میلشروا ،  ) قرش زا  هایـس  ییاهمچرپ  نوراش ، م . ( 1)
یبرع تاقیقحت  رد  تیبلا » لها  ماـقم  رد  هیما  ینب  ، » نوراـش م . 184 ؛ ص 169 - (، 1986  ) 8 یمالـسا ،) یبرع  تاقیقحت   ) مالـسا یبرع و 

.149 اصوصخم ص 134 - ، 152 ص 115 - ( 1992  ) 14 یمالسا ،
رد ص  123 - 116 (، 1980 ، ) یمالـسا یبرع  تاقیقحت  رد  مالـسا » رد  تموکح  تیعورـشم  هلأسم  باـب  رد  یحیـضوت  ، » نوراـش م . ( 2)

.121
ص:16  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب میقتسم  ریغ  روط  هب  تردق » ثلثم   » نیا یفرعم  اب  اما  دیوگیمن  ینخـس  تفالخ  بسک  يارب  ياهئطوت  زا  سنمال  دنچ  ره  « 1 . » دیزگیم
هـشیدنا تکرح و  ره  زا  ار  دوخ  ناردـپ  هک  هصفح  هشیاـع و  ناـشنارتخد  قـیرط  زا  هژیوـب  رمع ، رکب و  وـبا  دـنکیم . هراـشا  عوـضوم  نیا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياهراک  رد  يدایز  ذوفن  لامعا  دندش  ّقفوم  دندرکیم ، هاگآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ناشرهوش  هنامرحم 
رتـشیب دـش  ببـس  هئطوت  دوجو  رب  ینبم  سنمـال  هیرظن  زا  هبنج  نیا  دـندمآرب . تردـق  بسک  ماـقم  رد  هک  دوب  هار  نیا  زا  دنـشاب و  هتـشاد 

، مشاه ینب  فذح  تردق » ثلثم   » نیا زا  فدـه  سنمال »*«  رظن  هب  « 2 . » تسا ربتعمان  سنمال  قیقحت  هک  دـننک  مالعا  ریخا  یبرغ  ناقّقحم 
يارب يدج  یبیقر  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  هدیقع  هب  دنچ ، ره  دوب . تفالخ  ماقم  بسک  زا  ربمایپ  کیدزن  دـنواشیوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هژیوب 

وبا تخسرس  گرزب و  رتخد  هشیاع  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  رـسمه  شیدناهداس و  یلع  دوبن . نانآ 
تسناوتیمن دوب  هدوبر  مالّسلا  اهیلع  همطاف  زا  ار  تقبـس  يوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تبحم  بلج  يارب  تباقر  رد  هک  یـسک  رکب ،

شایبسن نادنواشیوخ  هب  تبـسن  ابلاغ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دشاب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ینیـشناج  يارب  یبلاج  باختنا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  بازحا  هروس  هیآ 33  هب  هجوت  اب  هک  دنکیم  دـیکأت  سنمال  دوب . نادرگيور  نانآ  زا  اتعیبط  دوب  دـیمون 

«3 . »**« » دنتسه وا  نارسمه  ارصحنم  هلآ 
نامز ات  تفالخ  تفرشیپ  تیهام و  تیبثت ، هرابرد  هک  يریگارف  عماج و  قیقحت  هناگی 

______________________________

ص هرود 4 ، توریب . فزوژ  نس  هاگشناد  یقرش  تاعلاطم  هدکـشناد  تالاقم  هعومجم  رد  هدیبع » وبا  رمع و  رکب ، وبا  تردق  ثلثم  (- » 1)
.126
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ص 126. یتخانش ، باتک  یلیلحت  یمالسا ، قرش  خیرات  لخدم  نهاک ، هژاوس و  كر : (- 2)
. تشاد مالسا  هیلع  يدیدش  رایسب  بصعت  یعوسی  بهار  یکیژلب و  سانشرواخ  ( 1937 - 1832  ) سنمال يرنه  )*( 

نیققحم نایم  زا  يدـب  رایـسب  هنومن  و  دوب . اـهنآ  مهف  نوتم و  لـقن  رد  تناـما  تیاـعر  قیقحت و  رد  یگتـساریپ  دـقاف  ماـمت ، تدـش  هب  يو 
هیلع هّللا  یّلص  دمحم  نارتخد  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  شباتک  رد  صوصخب  درک ، هک  يراک  نیرتتشز  دوب . یمالسا  هنیمز  رد  سانشرواخ 

رد هجو  چیه  هب  هک  مدید  اهنآ  هب  هعجارم  اب  يودب ] نمحرلا  دبع   ] نم هک  دنکیم  هراشا  یعبانم  تاحفص  هب  اهتسویپ  رد  هک  دوب  نیا  هلآ  و 
لیلد هک  دشکیم  نوریب  ار  يدراوم  هناملاظ  ای  دمهفیم و  هناشیدـنادب  یفارحنا و  ياهنوگ  هب  ار  نتم  هک  نیا  ای  درادـن و  دوجو  اهباتک  نیا 

، فیرحت اهنآ  رتشیب  هک  اریز  دزرون  دامتعا  عبانم ، هب  يو  تاراشا  هب  هک  تسا  هدـنناوخ  رب  يور  نیدـب  تسوا . ّتین  ثبخ  نهذ و  داـسف  رب 
هدیسر ّتین  داسف  یهارمگ و  زا  هبترم  نیا  هب  هک  مسانشیمن  ناسانـشرواخ  نایم  رد  یققحم  تسا . نوتم  مهف  رد  يو  كرد  مدع  غورد و 

ص ، 1375 مق ، یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  هناخپاچ  دنرکاخ . هّللا  رکـش  همجرت  ناسانـشرواخ . لماک  گنهرف  يودـب . نمحرلا  دـبع  . ) دـشاب
(. 357 - 356

هلآ ص 99. هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نارتخد  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  سنمال ، (- 3)
(. 32 باتک ص 30 - نیمه  كر : ( ) 33 بازحا /  ) ریهطت هیآ  هرابرد  حیضوت  يارب  )**( 

ص:17  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
یتامدقم ثحب  رد  وا  دهدیم . هئارا  مالسا  خیرات  شراگدنام  باتک  رد  یناتیاک  هک  تسا  یقیقحت  هدش  ماجنا  مالّسلا  هیلع  یلع  تموکح 

تسرد هدعاس ، ینب  هفیقـس  رد  راصنا  عمج  رد  رکب ] وبا   ] تفالخ ياعدا  زا  دربیم و  مان  مشاه  ینب  رکب و  وبا  نیب  فالتخا  قمع  زا  باتک 
دندز و زابرس  رکب  وبا  نتخانـش  تیمـسر  هب  زا  مشاه  ینب  دنکیم . بجعت  راهظا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تلحر  زا  سپ  تعاس  دنچ 

یناتیاک دـندرک . مورحم  نیفدـت  مسارم  رد  روضح  زا  ار  هشیاع  دـیدج و  هفیلخ  دـندرپس و  كاخ  هب  ییاـهنت  هب  ار  دوخ  یماـن  دـنواشیوخ 
يارب دوخ  ياعّدا  رد  راصنا  عمج  رد  رکب  وبا  هک  لوادـتم  تایاور  ّدر  اـب  تفـالخ ، يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياـعدا  هوقلاـب  ندوب  يدـج 
هیعاد ثحب  نیا  اریز  دنکیم  دییأت  احیولت  دوشیم ، لسوتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هلیبق  ناونع  هب  شیرق  قوقح  ّتیولوا  هب  ینیـشناج 

وبا هک  تسا  نیا  رب  رتشیب  یناتیاک  رظن  « 1 . » درکیم تیوقت  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنواشیوخ  نیرتکیدزن  هک  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 
، درادرب ماـگ  وا  هار  رد  اـقیقد  دـناوتب  هک  تسا  زاـین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  يارب  ینیـشناج  هـب  هـک  درکیم  لالدتـسا  رکب 

شايدرف ياهشزرا  يرادمتسایس و  هتـسجرب  تافـص  رطاخب  طقف  وا  باختنا  دنک . رارقرب  داحتا  یمالـسا  تّما  رد  جیورت و  ار  وا  تامیلعت 
وبا اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحـصا  رگید  مشاه و  ینب  تفلاخم  هک  تسا  نیا  یناتیاک  تواضق  اهـشزرا  نیا  هیاپ  رب  « 2 . » دش ماجنا 

ینیـشناج دوخ  يارب  تسناوـتیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رگا  « 3 . » تسا هدوب  یـصخش  ياـههنیک  یبلطهاـج و  هزیگنا  هب  طـقف  رکب 
«4 . » دادیم حیجرت  يرگید  سک  ره  رب  ار  رکب  وبا  الامتحا  دنک  باختنا 

نییبت نیرتبسانم  ار  سنمال  « 5 « » هدیبع وبا  رمع و  رکب ، وبا  تردق  ثلثم   » هیرظن مالـسا ، خیرات  يدـعب  تادـلجم  زا  یکی  رد  یناتیاک  اما 
شخبماهلا تسناد . تفالخ  ياههشیر 

______________________________

دوب و یمشاه  هن  تقیقح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یناتیاک  رظن  زا  هک  تسا  مزال  رکذت  نیا  ص 516 . ، 1 ج 2 / مالسا ، خیرات  (- 1)
لوعجم ياهمانبسن  درک . قحلم  دوخ  نادناخ  هب  ار  وا  بلطملا  دبع  نب  بلاط  وبا  هک  مولعمان  ياهلیبق  زا  دوب  یمیتی  هکلب  یـشیرق ، یتح  هن 

هیلع یلع  یناتیاک  ساسا  نیا  رب  داد . رارق  مشاه ) دـج   ) یـصق مشاه و  دالوا  زا  ار  وا  دوب  یبلک  نب  ماشه  سابع و  نب  هّللا  دـبع  هتخاـس  هک 
( ییاعدا  ) يومع ار  سابع  و  ص 15 ) ج 7 ، مالسا ، خیرات  . ) دنادیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  ییاعدا )  ) هدازردارب ار  مالّـسلا 

(. ص 407 ، 1 ج 2 / مالسا ، خیرات   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
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.528 ص 523 ، ، 1 ج 2 / مالسا ، خیرات  (- 2)
ص 542. نامه ، (- 3)
ص 523. نامه ، (- 4)

يراگنکت راشتنا  لاـس  ناـمه  رد  ینعی  لاـس 1910  رد  دوب  هتفگ  نخـس  سنمـال  هیرظن  زا  نآ  رد  هک  یناـتیاک  باـتک  موـس  دـلج  (- 5)
. دوب هدش  هاگآ  سنمال  رظن  زا  یصخش  ياههمان  نمض  یناتیاک  اما  دش . رشتنم  سنمال 

ص:18  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ياوشیپ زا  رتگرزب  یتح  يدراوم  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  رادمتـسایس  نیرتگرزب  ، » دوب رمع  ثلثم  نیا  كرتشم  ياهمادقا 

مزال ياهرارق  لوق و  دنک و  ینیبشیپ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تلحر  هک  تشاد  ار  مزال  یـسایس  یلمع و  روعـش  رمع  « 1 «. » دوخ
«2 . » دهد تاجن  تبیصم  الب و  زا  ار  یمالسا  تّما  قیرط  نیدب  دنیب و  كرادت  یهجو  نیرتهب  هب  راکتشپ و  اب  ار  ینیـشناج  هلأسم  لح  يارب 

یّلص ربمایپ  دزن  رد  شیالاو  ماقم  حالـص و  زا  هک  یتخانـش  رطاخ  هب  ار  رکب  وبا  افرـص  وا  هک  دوب  رمع  تفالخ  یلـصا  راذگهیاپ  ور  نیا  زا 
. تخادنا ولج  لوا  هفیلخ  ماقم  رد  باختنا  يارب  تشاد  هلآ  هیلع و  هّللا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رگا  هک  یناتیاک  نیـشیپ  هیرظن  تردق ،» ثلثم   » هئطوت هیرظن  لباقم  رد  رخأتم  ناقّقحم  لمعلا  سکع  هجیتن  رد 
رد شرابتعا  ردق و  تلعب  رکب  وبا  تروص  ره  رد  هک  نیا  دادیم و  حیجرت  دوخ  ینیشناج  يارب  ار  رکب  وبا  دایز  لامتحا  هب  درکیم  باختنا 

. دش مالسا  خیرات  ناملسم  ریغ  ناراگنعیاقو  نیب  رد  جیار  هدیقع  دوب ، ناناملسم  یعیبط  باختنا  مالسا 
املـسم : » دنکیم نایب  ترابع  نیا  اب  ار  عوضوم  تسا  هتـشون  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لاح  حرـش  رد  هک  یلوبق  دروم  باتک  رد  تاو 

نآ هب  تبسن  ار  دوخ  ترواشم  یماقم و  مئاق  ّتیعقوم  رکب  وبا  دنک  كرت  هنیدم  مزع  هب  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هکنآ  زا  شیپ 
نشور تفالخ  هب  وا  باختنا  ور  نیا  زا  درک ، ظفح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تلحر  نامز  ات  ار  ماقم  نیا  و  دوب ؛ هدرک  تیبثت  ترـضح 

. دوب یگداس  نیمه  هب  باختنا  هلأسم  ایآ  هک  دسرپب  تسا  نکمم  نیبزیت  يرظان  اجنیا  رد  « 3 .« » دوب
بزح کی  يربهر  ای  تکرـش  کی  تسایر  الثم ، ینیـشناج ، يارب  رواشم  ماقم و  مئاق  کی  باختنا  دـیدج  یگدـنز  رد  هک  تسا  تسرد 

هیاپ رب  الومعم  یتّنـس  ياههعماج  رد  ناطلـس  اـی  اورناـمرف  کـی  يارب  ینیـشناج  اـما  دـسرب . رظن  هب  یقطنم  یفاـک  يدـح  رد  دـیاب  یـسایس 
رظنب فرع  فالخ  الماک  اورنامرف  هب  کیدزن  دـنچ  ره  رواـشم  اـی  ماـقم  مئاـق  کـی  ینیـشناج  تسا و  یثوروم  یناـمدود و  يدـنواشیوخ 

سنمال هدوبن و  تثارو  ساسا  رب  بارعا  نایم  رد  ياهلیبق  يربهر  يارب  ینیشناج  هک  تسا  هدوب  حرطم  ثحب  نیا  بلغا  هّتبلا  دیسر . دهاوخ 
نیرتروفنم زا  ینامدود  لوصا  یثوروم و  تردق  دیوگیم  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات 

______________________________

ص 123. ج 3 ، مالسا ، خیرات  (- 1)
.481 ص 477 - ج 5 ، نامه ، (- 2)

.36 ص 35 - درمتلود ، رادمتسایس و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تاو . م . و . (- 3)
ص:19  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ياههلیبق نیب  رد  تثارو  ساسا  رب  ینیـشناج  دـیوگیم  هدرک  ضارتعا  هیرظن  نیا  هب  امیقتـسم  نایت  اـما  « 1 . » دوب بارعا  نهذ  رد  اـهموهفم 
بارعا فرع  یثوروم  ینیشناج  شیرق  نیب  رد  صوصخب  نانآ و  نیب  رد  باسنا  ملع  تیمها  هب  هجوت  اب  دوبن و  هتخانـشان  یعوضوم  یبرع 

«2 . » دوب تباث  يرما  و 
هسیاقم ناطلس  ای  اورنامرف  کی  ینیـشناج  اب  ناوتیمن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ینیـشناج  هک  تفگ  ناوتیم  هلأسم  نیا  هب  خساپ  رد 

ات ار  نآ  یثوروم  ینیـشناج  لوصا  تلعب  دـنادیم و  کلم )  ) تنطلـس زا  زیامتم  الماک  ار  نآ  تفـالخ ؛ دروم  رد  نایّنـس  یتّنـس  رظن  درک و 
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لصا کلم و  اب  نآ  تفلاخم  زا  یلـصا  فده  دمآ و  دوجوب  تفالخ  هلأسم  زا  دعب  املـسم  یتنـس  هیرظن  نیا  اما  دنکیم . موکحم  ياهزادنا 
. دوب مالسا  ردص  رد  تفالخ  هلأسم  هیجوت  رتشیب  الامتحا  تثارو 

ینیـشناج دروم  رد  یبرغ  ناسانـشمالسا  كرتـشم  هیرظن  راـبتعا  شزرا و  هراـبرد  هک  دراد  دوجو  یهّجوـم  لـیلد  لّوا  هاـگن  رد  ور  نیا  زا 
هکنآ يارب  مینکفیب . طوبرم  عباـنم  هب  ياهزاـت  هاـگن  نآ  مقـس  تّحـص و  یباـیزرا  يارب  میراد و  اور  دـیدرت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
طوطخ الامتحا  ار  يزیچ  هچ  شباحـصا  هتـشاد و  يرظن  هچ  دوخ  زا  دعب  تفالخ  هرابرد  یلک  روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  مینادب 

چیه دـننادیم ، همه  هک  يروطب  نآرق  میزادرپـب . نآرق  یـسررب  هب  ادـتبا  تسا  مزـال  دناهتـسنادیم  وا  تلحر  زا  دـعب  تّما  تیادـه  یلـصا 
زا ابیرقت  دروم  نیا  رد  یمالسا  ریغ  ناخروم  تلع  نیمه  هب  هدرکن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ینیشناج  هب  ياهراشا  یتح  ای  ینیبشیپ و 

یتایاور اهناتساد و  زین  تثارو و  يدنواشیوخ و  ياهدنویپ  ظفح  دروم  رد  تسا  یصاخ  ياهروتسد  لماش  نآرق  اّما  دناهدیشوپ . مشچ  نآ 
. دشاب طابترایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ینیشناج  اب  دناوتیمن  هک  یبلاطم  نانآ ، ياهنادناخ  فلس و  ناربمایپ  تفالخ  هرابرد 

______________________________

ص 314. ترجه ، مد  هدیپس  رد  یبرغ  ناتسبرع  مالسا ، هراوهگ  سنمال ، (- 1)
هک دنکیم  دیکأت  مالسا  یـسایس  هشیدنا  باتک  رد  تاو   116 - 114 ، 98 ص 97 - ج 1 ، مالـسا ، رد  یمومع  قوقح  ياهداهن  نایت ، (- 2)

یّلـص ربمایپ  هدناوخرـسپ  هثراح  نب  دیز  رگا  وا  رظن  هب  دننک . باختنا  یـصاخ  ياهنادناخ  نیب  زا  ار  هلیبق  سیئر  هک  دوب  نیا  بارعا  تداع 
رد نآرق  دنچ  ره   ) دـشیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  نیـشناج  وا  کش  نودـب  دوب . هدـنز  وا  تلحر  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

هکنآ دوجو  اب  دنکیم ) راکنا  ار  دیز  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  یبسن  ندوب  ردپ  تحارـص  اب  هیآ 40  بازحا  هروس 
یتنطلس تموکح  سیسأت  تاو  ص 31 )  ) دوبن راک  نیا  بسانم  ناناملسم  زا  يرایـسب  رظن  زا  اما  دندوتـسیم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیش 

(. ص 39  ) دنکیم نیسحت  بارعا  ياهلیبق  تداع  ساسا  رب  يدرواتسد  ناونعب  ار  نایوما 
ص:20  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نآرق رد  ناربمایپ  ياهنادناخ  يدنواشیوخ و  فیلاکت 

هدش هیصوت  نانمؤم  هب  يرایسب  تایآ  رد  دننک . ظفح  ار  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  هک  هدرک  فلکم  ار  ناناملسم  همه  رایـسب  دیکأت  اب  نآرق 
هب ششخب  ناسحا و  لدع و  هب  ادخ  : » دننک کمک  نانآ  شاعم  هب  يرای و  ار  نانآ  دنـشاب و  هتـشاد  ناسحا )  ) وکین يراتفر  ناشیوخ  اب  هک 

ناشیوخ مان  دراوم  رتشیب  رد  (. 90 لحن / « ) دنکیم یهن  متـس  يراکتـشز و  ءاشحف و  زا  و  دهدیم ، نامرف  یبرقلا ) يذ  ءاتیا   ) نادنواشیوخ
نیا اما  دنتـسه . نانمؤم  ناـسحا  هتـسیاش  هک  تسا  هدـمآ  لـیبسلا ) نبا   ) یناگدـنامهار رد  ناریقف و  ناـمیتی ، ماـن  اـب  هارمه  طیارـش ، نیا  رد 

نیکـسم دنواشیوخ و  قح  : » دهدیم ناشن  يرگید  عفنيذ  ره  رب  ار  نانآ  قح  مّدقت  تسا  هدمآ  لوا  فیدر  رد  نانآ  مان  ابترم  هک  تقیقح 
راکوکین (. »... 38 مور / « ) دنناراگتـسر ناشیا  دنیوجیم و  ار  ادـخ  يدونـشخ  هک  یناسک  يارب  تسا  رتهب  نیا  نک . ادا  ار  هدـنام  هار  رد  و 

رد نایادـگ و  ناگدـنامرد و  ناـمیتی و  و  یبرقلا ) يوذ   ) نادـنواشیوخ هب  ادـخ ، یتـسود  هار  رد  ار ، دوـخ  لاـم  هـک ...  تـسا  یـسک  ّرب ) )
وا هب  دـننک  قافنا  دـیاب  يزیچ  هچ  هک  دنـسرپیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  زا  نانمؤم  هک  یماگنه  (. 177 هرقب / « ) دشخبب ناگدـنامدنب 

نامیتی و و  ابرقا )  ) نادـنواشیوخ و  نیدـلاو )  ) ردام ردـپ و  يارب  دـینکیم ، قافنا  دوخ  لاـم  زا  هچنآ  : » دـیوگب ناـنآ  هب  هک  دوشیم  مـالعا 
(. 215 هرقب / « ) تسا هاگآ  نآ  هب  ادخ  دینک  هک  یکین  راک  ره  و  دشاب ، نارذگهر  نانیکسم و 

ار ادـخ  زج  هک  میتفرگ  ناـمیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ار  ماـگنه  نآ  دـیرآ  داـی  هب  : » تسا بجاو  ناـشیوخ  هب  ناـسحا  رتهدرتسگ  یموهفم  هب 
دیناوخب و زامن  دییوگ و  کین  نخـس  نامدرم  هب  دینک و  ناسحا )  ) یکین ناشیورد  نامیتی و  نادـنواشیوخ و  ردام و  ردـپ و  هب  دـیتسرپن و 
ردپ و اب  دیزاسم و  وا  کیرش  ار  زیچ  چیه  دیتسرپب و  ار  يادخ  : » تسا هداد  ار  روتـسد  نیمه  زین  ناناملـسم  هب  (. 83 هرقب / « ) دیهدب تاکز 
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رذـگهر و رفاسم  بحاصم و  رای  هناگیب و  هیاسمه  و  یبرقلا ) يذ  راج   ) دـنواشیوخ هیاسمه  ناـیاونیب و  ناـمیتی و  نادـنواشیوخ و  رداـم و 
دندمآ رضاح  نانیکسم  نامیتی و  نادنواشیوخ و  نوچ  هتـشذگرد  صخـش  ثاریم  میـسقت  ماگنه  (. 36 ءاسن / « ) دینک یکین  دوخ  ناگدـنب 

مهـس هک  دنتـسه  ینانآ  دنواشیوخ  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  اجنیا  رد  (. 8 - 7 ءاسن /  ) دـنادیم يزیچ  تفایرد  ناسحا و  هب  ّقحم  ار  ناـنآ 
. دنربیمن ثرالا 

ص:21  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
طقف تسین و  طورشم  ریغ  فیلکت  نیا  هّتبلا  تسا . نآرق  رد  ینید  یلصا  فیلاکت  زا  یکی  نانآ  زا  یلام  تیامح  نادنواشیوخ و  هب  ناسحا 

، دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » تسا هدـش  راطخا  ناناملـسم  هب  هبوت  هروس  رد  دـناهدش . ناملـسم  هک  دوشیم  قالطا  ینادـنواشیوخ  رب 
ناشتـسود امـش  زا  سک  ره  دیریگم و  ءایلوا )  ) یتسود هب  ار  اهنآ  دننیزگرب ، نامیا  ياج  هب  ار  رفک  هک  دنراد  تسود  ناتردام  ردـپ و  رگا 

: وگب دوب . دهاوخ  ناراکمتس  زا  درادب 
میب نآ  داسک  زا  هک  یتراجت  دـیاهتخودنا و  هک  یلاوما  و  ةریـشع )  ) ناتنادـنواشیوخ ناتنانز و  ناـتناردارب و  ناتنادـنزرف و  ناتناردـپ و  رگا 

دیشاب رظتنم  تسا ، رتینتـشادتسود  وا  هار  رد  ندرک  داهج  شربمایپ و  ادخ و  زا  امـش  يارب  دیتسه  شوخلد  نادب  هک  ییاههناخ  دیراد و 
(. 24 - 23 هبوت / « ) درادن تسود  ار  ناقساف )  ) نانامرفان ادخ  و  دروایب . شیوخ  نامرف  ادخ  ات 

: تسین اور  دناهدرک  یچیپرس  مالسا  لوبق  زا  هک  ینادنواشیوخ  يارب  شزرمآ  بلط  یتح 
دنوریم منهج  هب  هک  دنتـسناد  هک  نآ  زا  سپ  دنـشاب ، نادنواشیوخ  زا  دنچ  ره  ناکرـشم  يارب  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  دیابن  »

دـش راکـشآ  وا  يارب  نوچ  و  دوب . هداد  وا  هب  هک  ياهدعو  رطاخ  هب  رگم  دوبن  شردپ  يارب  میهاربا  نتـساوخ  شزرمآ  دننک . شزرمآ  بلط 
نادرگيور دـیابن  فاصنا  ییوگتـسار و  زا  نانمؤم  نیا  رب  هوالع  (. 114 - 113 هبوت / « ) تسج يرازیب  وا  زا  تسادخ ، نمـشد  شردـپ  هک 

ادخ يارب  دیـشاب و  اورنامرف  تلادع  هب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـشاب ناشنادـنواشیوخ  ای  ردام  ردـپ و  دوس  هب  رگا  یتح  دـنوش 
ود نآ  هب  ادخ  اریز  دشاب . هدوب  شیورد - هچ  رگناوت و  هچ  امـش - نادـنواشیوخ  ای  ردام  ردـپ و  ای  دوخ  نایز  هب  دـنچ  ره  دـیهد ، تداهش 

هداد رادـشه  نانمؤم  هب  یلک  روط  هب  (. 135 ءاسن / « ) دینک لودـع  قح  تداهـش  زا  ات  دـینکم ، يوریپ  سفن  ياوه  زا  سپ ، تسا . رتراوازس 
(. 152 ماعنا / « ) دشاب نادنواشیوخ  هرابرد  دنچ  ره  دییوگ  هنالداع  دییوگ  نخس  هاگره  : » هدش

: تسا يرگید  یگتـسباو  یتسود و  ره  رب  مدقم  یلام  تیامح  تبقارم و  ناسحا ، ظاحل  زا  يدنواشیوخ  قح  اهتیدودحم  نیا  دوجو  اب  اّما ،
زا یکی  هب  دـیهاوخب  هکنیا  رگم  دنرتراوازـس ، رگیدـکی  هب  نارجاـهم  ناـنمؤم و  زا  ماـحرالا ) وـلوا   ) یبـسن نادـنواشیوخ  ادـخ  باـتک  رد  »
هب ترجه  زا  دعب  هک  ناناملسم  زا  يرایسب  (. 6 بازحا / « ) تسا بوتکم  ادخ  باتک  رد  مکح  نیا  دینک و  یکین  مکئایلوا )  ) دوخ ناتـسود 

يارب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دندمآ ، هنیدم 
ص:22  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

انـشآان ناناملـسم  رگید  هنیدم و  مدرم  رجاهم و  ناناملـسم  نیب  دندوب  هدنام  یقاب  رفک  رب  هکم  رد  هک  نانآ  یبسن  نادنواشیوخ  دوبن  ناربج 
شیوخ ناج  لام و  اب  دناهدرک و  ترجاهم  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  : » دـیوگیم دروم  نیا  رد  نآرق  تسب . تاخاؤم ) « ) يردارب  » نامیپ

نامیا هک  نانآ  دـنرگیدکی و  ءایلوا )  ) نادـنواشیوخ دـناهدرک ، ناشیرای  هداد و  ياج  نارجاهم  هب  هک  نانآ  دـناهدرک و  داهج  ادـخ  هار  رد 
هب دـیاب  دـندیبلط  يرای  هب  ار  امـش  رگا  یلو  دـننک . ترجاهم  هک  هاگنآ  اـت  دنتـسین  امـش  نادـنواشیوخ  دـناهدرکن  ترجاـهم  دـناهدروآ و 

. دشاب هدش  هتسب  ینامیپ  ناشیا  امش و  نایم  هک  دشاب  یهورگ  نآ  دض  رب  هکنآ  رگم  دیزیخرب  ناشیرای 
نیا رد  گرزب  يداسف  هنتف و  دـینکن  نآ  تاعارم  رگا  دـنرگیدکی . نادـنواشیوخ  زین  نارفاـک  تساـنیب . دـینکیم  هک  ییاـهراک  هب  ادـخ  و 

دناهداد و ناشیاج  هک  نانآ  دناهدرک و  داهج  ادخ  هار  رد  دناهدرک و  ترجاهم  دـناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  دـمآ . دـهاوخ  دـیدپ  نیمزرس 
هنیدم یمالـسا  هعماج  رد  تایآ  نیا  (. 74 - 72 لافنا / « ) تساهنآ نآ  زا  وکین  يزور  شزرمآ و  دـننانمؤم ، تقیقح  هب  دـناهدرک . ناشیرای 
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ارهاظ هدـمآ و  تایآ  نیا  لابند  هب  هک  هیآ 75  اّما  درک . داجیا  یمکحتـسم  یگچراپکی  رظن و  تدـحو  هنیدـم  راصنا  هکم و  نارجاهم  نیب 
لیدعت دندنویپب  هنیدم  هعماج  هب  خیرات  نآ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  یبسن  نادنواشیوخ  عفن  هب  ار  نآ  موهفم  هدش  هفاضا  تایآ  نیا  هب  ادـعب 

ادخ باتک  مکح  هب  دنتـسه . امـش  زا  دناهدرک ، داهج  امـش  هارمه  دناهدرک و  ترجاهم  دناهدروآ و  نامیا  ادعب  هک  یناسک  و  : » تسا هدرک 
.« دنرتراوازس رگیدکی  هب  نادنواشیوخ 

نادنواشیوخ هب  اصوصخم  ار  ثرا  قح  دوب  هدش  هتـسب  ناگناگیب  اب  البق  هک  ییاهنامیپ  نتفرگ  هدیدان  اب  نآرق ، نارّـسفم  رظن  زا  ریخا  هلمج 
«1 . » دنادرگیمزاب

رد یـشیاشگ  هک  نانآ  نارگناوت و  : » دوش هتفرگ  هدیدان  دنمتـسم  نادنواشیوخ  هب  کمک  هفیظو  هک  دشیمن  ببـس  یـصخش  ياهتموصخ 
دنشخبب و دیاب  دنهدن . يزیچ  ادخ  هار  رد  نارجاهم  نانیکسم و  و  یبرقلا ) یلوا   ) نادنواشیوخ هب  هک  دنروخب  دنگوس  دیابن  تساهنآ ، راک 
رکب و وبأ  هب  هیآ  نیا  نارّـسفم  لقن  رباـنب  (. 22 رون /  ) نابرهم هدنزرمآ  تسادخ  و  دزرمایب ؟ ار  امـش  ادـخ  هک  دـیهاوخیمن  ایآ  دـنیاشخبب .

حطسم دراد . هراشا  حطسم  شاهلاخرسپ ،
______________________________

ج ( 1969 - 1955 / 1388 هرهاق 1373 ،  ) رکاش دمحم  دمحا  رکاش و  دـمحم  دومحم  مامتها  هب  نآرقلا  ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  يربط ، ( 1)
ص 89. ، 14

ص:23  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رسپ راتفر  نیا  زا  رکب  وبا  دوب . هدز  تمهت  هشیاع  هب  کفا ] ناتـساد   ] ناناملـسم يودرا  زا  هشیاع  تبیغ  نایرج  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا 
نیا زا  حطـسم  هکنآ  زا  سپ  یتح  درکیم ، حطـسم  هب  البق  هک  ار  ییاهکمک  هک  درک  دای  دنگوس  دش و  رطاخ  هدـیجنر  تدـشب  دوخ  هلاخ 

ار وا  دنکن و  تلفغ  شدنمتسم  هلاخ  رـسپ  هب  تبـسن  دوخ  هفیظو  زا  هک  داد  نامرف  وا  هب  نآرق  اما  دنک . عطق  درک ، هبوت  امـسر  دوخ  ریـصقت 
«1 . » دهد رارق  وفع  دروم 

نافلاخم لباقم  رد  ناربمایپ  یلـصا  روای  الومعم  تیب  لها  دنتـشاد . ياهژیو  ّتیمها  نانآ  تیب  لها  نآرق  لقن  هب  فلـس  ناربمایپ  خـیرات  رد 
تـساوخرد ادـخ  زا  ناربمایپ  دـندوب . نانآ  يّدام  يونعم و  ناثراو  ناـنآ  نادـناخ  ناربماـیپ ، گرم  زا  سپ  دـندوب . ناـشتّما  ناـیم  رد  اـهنآ 

عقاو رد  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  دنادرگ . نانآ  لماش  ار  دوخ  تمحرم  فطل و  دزاس و  دنمهرهب  ناشنادنزرف  يرای  زا  ار  نانآ  هک  دندرکیم 
. داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  ادخ  : » دندوب نادناخ  کی  نادنزرف  یسیع  ات  مدآ  زا  همه 
سیردا لیعامسا و  یـسوم ، ناتـساد  لقن  زا  دعب  نآرق  (. 34 - 33 نارمع / لآ  « ) هدمآ دیدپ  رگید  یخرب  لسن  زا  یخرب  دـندوب  ینادـنزرف 

یتشک رد  حون  اب  هک  نانآ  نادـنزرف  مدآ و  نادـنزرف  زا  دوب ، هدرک  ماعنا  ناـنآ  هب  ادـخ  هک  دـندوب  ناربماـیپ  زا  یهورگ  ناـنیا  : » دـیازفایم
(. 58 میرم / « ) ناشمیدیزگرب میدرک و  ناشتیاده  هک  اهنآ  لیئارسا و  میهاربا و  نادنزرف  میدناشن و 

ار یگمه  میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا ]  ] وا هب  و  : » تسا هدمآ  تایآ  نیا  رد  نانآ  ياهنادناخ  ایبنا و  هلسلس  زا  يرتلصفم  حرش 
ار نوراه  یسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلس و  دوواد و  میهاربا  نادنزرف  زا  میدوب و  هدرک  تیاده  نیا  زا  شیپ  ار  حون  و  میدرک . تیاده 
عسیلا و لیعامسا و  دندوب و  ناحلاص  زا  همه  هک  سایلا  یـسیع و  ییحی و  ایرکز و  میهد و  ازج  هنوگ  نیا  ار  ناراکوکین  میدرک و  تیاده 

ناشیا میدرک و  تیاده  ار  یضعب  ناشناردارب  ناشنادنزرف و  ناشناردپ و  زا  و  میداهن . يرترب  نایناهج  رب  ار  همه  هک  طول  سنوی و 
______________________________

نب بلّطملا  نب  داّبع  نب  ۀـثاثا  نب  فوع  حطـسم ، . 73 ص 72 - ج 18 ، ( 1903 هرهاق 1321 /  ) نآرقلا ریـسفت  یف  نایبلا  عماـج  يربط ، ( 1)
باتک يریبز ، ص 88 ، ج 6 ، ( 1907 / 1325 - 1905 هرهاق 1323 ، ، ) ۀباحـصلا زییمت  یف  ۀباصالا  ینالقـسع ، رجح  نبا   ) تسا فانم  دبع 
یّلـص ربمایپ  مهـس  ءیف  ربیخ و  تمینغ  سمخ  زا  دوب  بلّطم  دالوا  زا  هک  وا  ص 95 . هرهاق 1953 )  ) لاسنورپ يول  ماـمتها  هب  شیرق  بسن 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هب  ياهرهب  ربیخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  مهـس  زا  هک  دـناهدرب  مان  یناسک  هلمج  زا  ار  وا  دیـسریم . وا  هب  یبیـصن  هلآ  هیلع و  هّللا 
تشاددای رد ص 12 و   26 - 5 (، 1989  ) هرود 70 یمالسا ، تاعلاطم  رد  یمشاه » عیشت  تیمک و  تایمشاه  ، » گنولدام كر : . ) دیسریم

.30
ص:24  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب  ] كرش رگا  اّما  دنکیم ، تیاده  نادب  دهاوخ  شناگدنب  زا  ار  هک  ره  ادخ . تیاده  تسا  نیا  میدومن . هار  تسار  هار  هب  میدیزگرب و  ار 
تّوبن و  مکح )  ) ناـمرف باـتک و  اـهنآ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  دـیدرگیم . دوباـن  دـندوب  هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  دـندوب  هدروآ  وا ]

«. میاهداد
(. 89 - 84 ماعنا / )

شیپ هک  نک  دای  ار  حون  و  : » دندش قرغ  ناشناهانگ  تلعب  شتّما  رثکا  ای  هیقب و  هک  یتروص  رد  دـنتفای  تاجن  نافوط  زا  شنادـناخ  حون و 
. میداد خساپ  وا  هب  ام  داد و  ادن  ار  ام  نآ  زا 

یمدرم دـب  نانآ  میداد . يزوریپ  دـندرکیم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یمدرم  رب  ار  وا  و  میدـیناهر . گرزب  یتنحم  زا  ار  شنادـناخ  وا و  و 
« میدراذـگ یقاـب  ار  شنادـنزرف  میدـیناهر و  گرزب  هودــنا  زا  ار  شناـسک  وا و  (. » 77 - 76 ءاـیبنا / « ) میتخاـس هقرغ  ار  همه  اـم  دـندوب و 
زا شیپ  هک  سک  نآ  رگم  ربب . نآ  هب  ار  دوخ  لها )  ) ناسک زین  ات و  ود  یـسنج  ره  زا  : » دـهدیم ناـمرف  حون  هب  ادـخ  (. 77 - 76 تافاص / )
(. 40 دوه / كر : زین  27 ؛ نونمؤم / « ) دنناگدشهقرغ همه  اهنآ  هک  يوگم  نخس  نم  اب  ناراکمتس  هرابرد  تسا و  هتفر  نخـس  وا  هرابرد  نآ 
زا مرـسپ  نم ، راـگدرورپ  يا  داد : ادـن  ار  شراـگدرورپ  حون  و  : » دـندوبن ناـگتفای  تاـجن  ءزج  تقیقح  رد  حون  نارـسپ  زا  یکی  رـسمه و 

یلمع وا  تسین : وت  نادناخ  زا  وا  حون  يا  تفگ : ادخ ] . ] یتسه وت  ناگدننک  مکح  نیرتدنمورین  تسا و  قح  وت  هدـعو  دوب و  نم  نادـناخ 
(. 46 - 45 دوه / « ) هاوخم نم  زا  يزیچ  یهاگآان  رس  زا  حلاصان ، تسا 

بیذکت ار  ناگدنهدمیب  طول  موق  : » دندش دوبان  شرهـش  مدرم  هیقب  هک  یتروص  رد  دـندرک  ادـیپ  تاجن  وا  اب  هارمه  زین  یبن  طول  نادـناخ 
ار نانآ  ام و  بناج  زا  دوب  یتمعن  میدیناهر . هاگرحـس  ار  اهنآ  هک  طول  نادـناخ  رب  رگم  میداتـسرف ، زیگنارب  لمر  يداب  اهنآ  رب  ام  دـندرک .

رگید زا  ار  نانآ  هک  دـندوب  هدیـسر  افـص  یکاـپ و  زا  ياهجرد  هب  طول  نادـناخ  (. 35 - 33 رمق / « ) میهد شاداپ  نینچ  دـنیوگ  ساپـس  هک 
هک دوبن  نیا  زج  موق  باوج  : » درک شنزرـس  دـندوب  هدـش  یهابت  داسف و  میلـست  هک  ار  یمدرم  طول  هک  ینامز  تخاسیم . زیامتم  ناـمدرم 

: دنتفگ
ناـنچ میداد . تاـجن  ار  شنز ، زج  شناـسک ، وا و  دـننکیم . نورّهطتی )  ) یکاـپ يوعد  ناـنآ  دـینک . نوریب  دوخ  هیرق  زا  ار  طوـل  نادـناخ 

تازاجم درک ، شاف  ار  شرهوش  رارسا  نوچ  حون  رسمه  دننامه  طول ، رسمه  (. 57 - 56 لمن / « ) دشاب ناگدنامزاب  زا  نز  نآ  هک  میتساوخ 
ود حاکن  رد  ود  ره  هک  دروآیم  ار  طول  نز  حون و  نز  لثم  نارفاک  يارب  ادخ  : » دش

ص:25  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب نارگید  اب  دش : هتفگ  دننک و  باذع  عفد  دوخ  نانز  زا  دنتـسناوتن  اهنآ  و  دندیزرو . تنایخ  ود  نآ  هب  دـندوب و  ام  حـلاص  ناگدـنب  زا  نت 

(. 10 میرحت / «. ) دییآرد شتآ 
هب ار  میهاربا  حون و  ام  : » دـندوب وا  لسن  زا  لـسرم  ناربماـیپ  هلمج  زا  وا و  زا  سپ  ناربماـیپ  همه  دوب و  لیئارـسا  ینب  ياـیبنالا  خیـش  میهاربا 

نافرتعم هدنهد  رازآ  جوجل و  یتسرپتب  میهاربا  ردپ  اما  (. 26 دیدح / « ) میداهن باتک  تّوبن و  ناشنادنزرف  نایم  رد  و  میداتـسرف ، تلاسر 
ادعب اما  درک  شزرمآ  بلط  شیارب  زاغآ  رد  دوب  هداد  وا  هب  هک  یلوق  ساسا  رب  میهاربا  دش  هتفگ  رتشیپ  هک  يروط  هب  دوب . ادـخ  ییاتکی  هب 

هب ار  راختفا  فرش و  نیا  هک  درک  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  میهاربا  دیزگرب ، شتما  تماما  هب  ار  میهاربا  ادخ  نوچ  تفرگ . هرانک  وا  زا 
ادخ دیناسر . ماجنا  هب  یمامت  هب  ار  اهراک  نآ  میهاربا  دومزایب و  دنچ  يراک  هب  ار  وا  میهاربا  راگدرورپ  و  : » دـیامرف ینازرا  زین  وا  نادـنزرف 
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ور نیا  زا  (. 124 هرقب / « ) دریگن رب  رد  ار  ناراکمتـس  نم  نامیپ  تفگ : مه ؟ ار  منادنزرف  تفگ  مدـینادرگ . مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  تفگ :
تّوبن هب  نانآ  هک  داد  وا  هب  ار  بوقعی  شاهون  قاحـسا و  وا  رـسپ  دـنوادخ  دـشیم . میهاربا  نادـنزرف  زا  نـالداع  لـماش  طـقف  ادـخ  ناـمیپ 

يربمایپ ار  همه  میدیشخب و  وا  هب  ار  بوقعی  قاحسا و  تفرگ ، هرانک  دندیتسرپیم  هناگی  يادخ  زج  هچنآ  اهنآ و  زا  نوچ  : » دندش ثوعبم 
وا هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  و  (. » 50 - 49 میرم / « ) میداد دـنلب  هزاوآ  وکین و  نخـس  میتـشاد و  ینازرا  اـهنآ  هب  ار  شیوخ  تمحر  و  میداد .

(. 27 توبکنع / « ) تسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  و  میداد ، ایند  رد  ار  ششاداپ  میداهن و  باتک  يربمایپ و  وا  نادنزرف  رد  میدیشخب و 
هب هجوت  اب  هراس  شرسمه  دنداد ، هدژم  بوقعی  شاهون  وا  زا  سپ  قاحسا و  شرسپ  عوقولا  بیرق  ّدلوت  هب  ار  میهاربا  ناگتشرف  هک  یماگنه 

، دوب هداتـسیا  هک  شنز  و  : » دندروآ وا  دای  هب  ار  میهاربا  شرهوش  يالاو  ماقم  ناگتـشرف  اما  تشاد ، دیدرت  شوخ  ربخ  نیا  رد  شدایز  ّنس 
. بوقعی هب  قاحسا  زا  سپ  دنداد و  تراشب  قاحسا  هب  ار  وا  ناگتشرف  دیدنخ .

ادـخ ناـمرف  زا  اـیآ  دـنتفگ : تسا . یبـیجع  زیچ  نیا  تسا ؟ ریپ  زین  نم  رهوـش  نیا  میازیم و  یلازریپ  نیا  رد  اـیآ  نم ، رب  ياو  تـفگ : نز 
(. 73 - 71 دوه / « ) تسا راوگرزب  یندوتـس و  وا  داب . ینازرا  تیبلا ) لها   ) هناخ نیا  لها  امـش  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  ینکیم ؟ بجعت 

نادناخ نیا  یببس  هتسباو  هراس  هک  تسا  ربمایپ  میهاربا  نادناخ  هّتبلا  هیآ  نیا  رد  تیب  لها  زا  روظنم 
ص:26  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ادخ نایاپیب  فطل  رب  تسا  یلیلد  قاحـسا  هنوگهزجعم  ّدلوت  « 1 . » تسا هتفگ  هراپ  هک  نانچ  هبعک  هناـخ  درگرب  ناگدـننک  فاوط  هن  دوب ،
نارگید تداسح  دروم  نانآ  يالاو  ماقم  دیابن  تسا  هتخاس  زیامتم  ار  نانآ  ادخ  فطل  هک  یناسک  شاهدـیزگرب . ربمایپ  نادـناخ  هب  تبـسن 

. دشاب
؟ دندربیم دسح  هتشاد  ینازرا  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  ادخ  هک  یتمعن  رطاخ  هب  مدرم  رب  ای  »

(. 54 ءاسن / « ) میتشاد ینازرا  گرزب  کلم )  ) ییاورنامرف میداد و  تمکح  باتک و  میهاربا  نادناخ  هب  ام  هک  یلاح  رد 
ار بوقعی  نوچ  ياهدازدـنزرف  قاحـسا و  وا  هب  و  : » دـندرکیم تیادـه  ادـخ  رما  هب  ار  مدرم  هک  هدـیمان  یناـماما  زین  ار  بوـقعی  قاحـسا و 

کین ياهراک  نداد  ماجنا  و  دندرکیم . تیاده  ام  رما  هب  هک  میتخاس  ینایاوشیپ  ار  همه  و  میدینادرگ . ناگتسیاش  زا  ار  همه  و  میدیـشخب .
میهاربا و نادنزرف  نیب  رد  اّما  (. 73 - 72 ءایبنا / « ) دـندوب ام  هدنتـسرپ  همه  میدرک و  یحو  اهنآ  هب  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  ياپ  رب  و 

اراکشآ هب  یضعب  دنتسه و  راکوکین  یضعب  ناشنادنزرف  زا  و  میداد . تکرب  ار  قاحسا  وا و  : » دنتشاد دوجو  زین  راکهانگ  يدادعت  قاحـسا 
(. 26 دیدح / كر : زین   113 تافاص / « ) راکمتس دوخ  رب 

زا يرواـی  و  : » دزاـس دـنمهرهب  نوراـه  شردارب  کـمک  زا  ار  وا  هک  تساوخ  شراـگدرورپ  زا  لیئارـسا ، ینب  تفلاـخم  دوجو  اـب  یـسوم ،
وا ياعد  ادخ  (. 30 - 29 هط / « ) نادرگ شکیرش  نم  راک  رد  نک و  مکحم  ودب  ارم  تشپ  ار ، نوراه  مردارب  هد ؛ رارق  نم  يارب  نم  نادناخ 

یحو ناـبز  رد  و  (. 36 هـط / كر : زین  35 ؛ ناقرف / « ) میتخاس شراکددـم  ار  نوراـه  شردارب  میداد و  باـتک  یـسوم  هب  : » درک تباـجا  ار 
زیمت رگیدکی  زا  ار  لطاب  قح و  هک  میداد  ناقرف )  ) یباتک نوراه  یـسوم و  هب  : » دـش هدـیزگرب  یـسوم  يرای  تنواعم و  هب  هنوگنیا  نوراه 

/ ءایبنا « ) دنکانـساره تمایق  زور  زا  دنـسرتیم و  ناهن  رد  شیوخ  يادخ  زا  هک  نانآ  ناراگزیهرپ . يارب  تسا  زردنا  ینـشور و  دـهدیم و 
. دوب لیئارسا  ینب  یهاشداپ  يارب  یهلا  ياههناشن  زا  یکی  نوراه  یسوم و  نادناخ  زا  هیقب »  » يزیمآرارسا راگدای  (. 49 - 48

تسا نآ  رد  نوراه  یـسوم و  نادناخ  ثاریم  یقاب  ناتراگدرورپ و  هنیکـس  هک  یتوبات  هک  تسا  نیا  وا  یهاشداپ  ناشن  تفگ  ناشربمغیپ  »
(. 248 هرقب / « ) تسا یتربع  امش  يارب  نیا  دیشاب  نم  نمؤم  رگا  دیآ . امش  دزن  دننکیم ، لمح  شناگتشرف  و 

______________________________

.130 رد ص 127 -  130 ص 121 - ندیل 1935 ) « ) نآرق زا  هداس  ینابز  هب  ون و  ياهمجرت  حرط  ، » هراپ (- 1)
ص:27  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
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هچ میدرک ، اطع  دوواد  هب  ار  نامیلس  : » دشاب شنیـشناج  رای و  هک  درک  اطع  ار  نامیلـس  شرـسپ  نیمز ، يور  هفیلخ  ربمایپ و  دوواد ، هب  ادخ 
: درب ثرا  هب  دوواد  زا  ار  يربمایپ  يرواد  تمکح و  مه  يدنواشیوخ و  مه  نامیلـس  (. 30 ص / « ) تشاد ادخ  هب  يور  دوب و  ییوکین  هدـنب 
« دنتـشاد ینازرا  یتمعن  ره  زا  دـنتخومآ و  ناغرم  ناـبز  اـم  هب  مدرم ، يا  تفگ : و  دوواد ) نامیلـس  ثرو  و   ) دـش دوواد  ثراو  نامیلـس  «و 

: كر دوب . ود  نآ  يرواد  دهاش  ادخ  دندرک و  يرواد  دوب  هدیدتراسخ  هک  يرازتشک  هرابرد  اکرتشم  نامیلس  دوواد و  (. 16 لمن / )
(. 78 ءایبنا / )

هدنیازان منز  مکانمیب و  یلاوم )  ) منادنواشیوخ زا  شیوخ  گرم  زا  سپ  نم  : » درک اعد  ادخ  هاگرد  هب  هدـنهد ؛ دـیمعت  ییحی  ردـپ  ایرکز ،
هتـسیاش و نم ، راگدرورپ  يا  ار ، وا  دـشاب و  بوقعی  نادـناخ  ربثاریم  نم و  ربثاریم  هک  نک  اطع  ایلو )  ) يدـنزرف دوخ  بناـج  زا  ارم  تسا .
، هدرک یـسررب  رـشالب  هک  نانچ  اّما ، « 1 . » دناهدرک همجرت  نادـنواشیوخ »  » ار یلاوم )  ) الومعم نارّـسفم  (. 6 - 5 میرم / « ) نادرگ هدیدنـسپ 
«2 . » تشادن يدنزرف  اموت » لیجنا   » لقن رب  انب  هک  دشاب  ایرکز  هب  تبسن  لیئارسا  ینب  نایناحور  ینمشد  هب  هراشا  عوضوم  نیا  تسا  نکمم 

. دش بوقعی  نادناخ  ثراو  ییحی  تروص  ره  رد 
. دنتـشاد هدـنزاس  یتایح و  یـشقن  نانآ  زا  يوریپ  يرای و  ظاحل  زا  ناربمایپ  نیا  نادـناخ  یلیئارـسا  ریغ  ناربمایپ  ناتـساد  رد  نیا  رب  هوالع 

دوخ نایم  رد  ار  وت  میمهفیمن . ییوگیم  هک  ار  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  بیعـش ، يا  : » دـنتفگ بیعـش  ناـشربمایپ  هب  نیدـم  راـکهانگ  مدرم 
موق دومث ، زا  یهورگ  (. 91 دوه / « ) یباین يزوریپ  ام  رب  وت  میدرکیم و  تراسگنـس  دوبن ، تا  طهر )  ) هلیبق رطاخ  هب  رگا  مینیبیم ، ناوتاـن 

، دزیخرب شنوخ  بلط  هب  یـسک  نوچ  و  مینز . نوخیبش  شناسک  وا و  رب  هک  دیروخ  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دـنتفگ رگیدـکی  هب  ربمایپ ، حـلاص 
ناراکهانگ و تخاس و  هابت  ار  ناـنآ  هلیح  ادـخ  ( 49 لمن / « ) میراتفگتسار ام  میاهدوبن و  اجنآ  وا  ناسک  تکـاله  ماـگنه  هب  اـم  مییوگب :

. درک دوبان  ار  دومث  موق 
نآرق رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نادنزرف  نادناخ و  نیـشیپ و  ناربمایپ  نادنزرف  اهنادـناخ و  يالاو  ماقم  نیب  هک  یهباشت  هجو  تلعب 

دوخ نادناخ  يارب  يزاتمم  هاگیاج  زین  وا  تسا  مزال  هدش  رکذ 
______________________________

ص 32. ج 16 ، عماج ، يربط ، (- 1)
تشاددای 5. ص 329 ، (، 1957 سیراپ ،  ) نآرق همجرت ] ، ] رشالب (- 2)

ص:28  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
، هداوناخ قلطم  ینعم  زا  رترب  یموهفم  هب  یهاگ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نادـناخ  زا  يددـعتم  دراوم  رد  نآرق  دـشاب . هتفرگ  رظن  رد 
رد و  َنِیبَْرقَْألا .) َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َو   ) ناسرتب ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  : » دـنکیم رومأم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ  تسا . هدرب  مان 

« کیدزن نادـنواشیوخ   » زا روظنم  الامتحا  (. 215 - 214 ارعـش / « ) رآ دورف  ینتورف  لاب  دـنکیم  يوریپ  وت  زا  هک  ناـنمؤم  زا  کـی  ره  ربارب 
. دسریمن رظن  هب  نکمم  ریغ  نآ  زا  يرتقیقد  ریسفت  دنچ  ره  تسا . شیرق 

تلاسر نیا  رب  : » دیوگب نانمؤم  هب  دباییم  نامرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  دـنروآیم  دـهاش  ار  يروش  هروس  هیآ 23  ابلاغ  نایعیش 
نادـناخ تیب ، لـها  هب  تبحم  تساوخرد  هب  ار  نآ  و  مهاوخیمن ». یبرقلا ) یف  ةّدوـملا   ) نادـنواشیوخ نتـشاد  تسود  زج  امـش  زا  يدزم 

ریبـعت هجو  هس  هب  ار  هیآ 23  نـیا  « 1  » شریـسفت رد  يربط  درادـن . یگنهامه  نتم  رد  نایب  هوحن  اب  ریـسفت  نیا  اما  دـننکیم . ریـسفت  ربماـیپ 
تبارق و رطاخ  هب  هک  دهاوخیم  شیرق »*«  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ریبعت ، نیاربانب  دنادیم ، رتکیدزن  باوص  هب  ار  یکی  دنکیم و 

لباـق ریبـعت  نیا  دوـبیم ، شیرق  هب  باـطخ  یّکم و  هیآ  نیا  رگا  دـنرادب . تسود  ار  وا  تسه  ناـشیا  وا و  نیب  هک  يایبـسن  يدـنواشیوخ 
هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  یبسن  نادنواشیوخ  هنیدم  مدرم  رتشیب  هک  دننادیم  یماگنه  ار  نآ  لوزن  نامز  یندم و  ار  هیآ  نیا  اما  دوب . هیجوت 

روط هب  نادنواشیوخ  هب  تبحم  روظنم  هک  تسا ) لوقعمان  اتبـسن  وا  مود  ریبعت   ) تسناد لوبق  لباق  ناوتیم  ار  يربط  موس  ریبعت  دندوبن . هلآ 
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ناردام شناـنز  تسا و  یلوا )  ) رتازـس ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب  ربماـیپ   » هیآ هب  هجوت  اـب  هک  دـسریم  رظن  هب  يرگید  ریبعت  اـما  تسا . یلک 
هب دـناوتیم  دـنادیم ، رتـکیدزن  ناـشدوخ  هب  ناناملـسم  همه  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نآ  رد  هک  (. 6 بازحا / « ) دنتـسه نانمؤم 

. دشاب کیدزن  هیآ  نیا  زا  يربط  لوا  ریسفت 
نادـنواشیوخ هداوناخ و  رب  تلالد  اصوصخم  هک  تسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نادـنواشیوخ  هب  يرگید  ياـههراشا  تروص  ره  رد 

، دنریگیم رافک  زا  گنج  نودب  ناناملسم  هک  ار  یکلم  لام و  ینعی  ءیف  زا  یتمسق  زین  تمینغ و  سمخ و  زا  یشخب  نآرق  دراد . وا  یبسن 
ود هک  ناقرف  زور  رد  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  و  : » تسا هداد  صاصتخا  وا  دوخ  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نادنواشیوخ  هب 

هک دینادب  دیاهدروآ ، نامیا  میاهدرک  لزان  دندیسر  مه  هب  هورگ 
______________________________

.15 ص 13 - عماج ، يربط ، (- 1)
. نامه كر : تسا . هدمآ  شیرق » رشعم   » يربط ریسفت  رد  The Faithful ¬و   » نانمؤم  » باتک نتم  رد  * 

ص:29  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ناگدـنامهاررد نانیکـسم و  ناـمیتی و  و  یبرقلا ) يذ   ) نادـنواشیوخ ربماـیپ و  ادـخ و  نآ  زا  نآ  سمخ  دـیتفرگ  تمینغ  هب  يزیچ  هاـگره 

نامیتی و نادنواشیوخ و  ربمایپ و  تسادخ و  نآ  زا  تسا  هدرک  شربمایپ  بیصن  اههیرق  مدرم  زا  ادخ  هک  یتمینغ  نآ  (. » 41 لافنا / « ) تسا
(. 7 رشح / « ) دوشن تسد  هب  تسد  ناتنارگناوت  نایم  ات  هدنام ، هار  رد  نارفاسم  نانیکسم و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ّدج  فانم ، دبع  نب  مشاه  نادنزرف  تایآ  نیا  رد  یبرقلا ) يذ   ) زا روظنم  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  هعیـش  یّنس و 
ینب بلّطم و  ینب  دنویپ  لفون . و  نایوما ) ياین   ) سمش دبع  ینعی  مشاه  رگید  ردارب  ود  نادنزرف  يانثتسا  هب  « 1 ، » دندوب مشاه  ردارب  بلّطم 

ود لـباقم  رد  ار  یـشیرق  رگید  نادـناخ  دـنچ  نادـناخ و  ود  نیا  هک  یناـمیپ  لوضفلا ، فلح  رد  دراد و  تیلهاـج  نارود  رد  هشیر  مشاـه 
«2 . » تخاسیم دّحتم  نانآ  نانامیپمه  رگید و  نادناخ 

نیا دنتسویپ  مشاه  ینب  هب  وا  زا  تیامح  شرتسگ  يارب  بلّطم  ینب  دندرک و  هرصاحم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  شیرق  هک  ینامز  رد 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  ار  ربیخ  لوصحم  زا  یمهـس  مشاه  ینب  اب  ینامیپمه  رطاخ  هب  بلّطم  ینب  زا  يدارفا  « 3 . » دش رتمکحتسم  نامیپ 

. دندرکیم تفایرد  تشاد  قلعت  هلآ  و 
ندرک انثتسا  يارب  یناربج  ثیدح ، بتک  رد  يرایـسب  تایاور  بسح  رب  ءیف ، تمینغ و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  مهس 

عنم تاقدص  تاکز و  زا  ندرب  مهـس  زا  وا  دوخ  دـننام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نادـنواشیوخ  دوب . تاکز  هقدـص و  تفایرد  زا  نانآ 
يروآعمج مدرم  خاـسوا )  ) كاـپان ياههتخودـنا  زا  تاـکز  هک  تسا  نیا  دـنروآیم  تعناـمم  نیا  يارب  ـالومعم  هک  یلیلد  دـندوب . هدـش 

تـسد تاکز  هب  هک  دوبن  هتـسیاش  ناشتراهط  یگزیکاپ و  رطاخ  هب  تّوبن  نادـناخ  دندرمـشیم . هیکزت  لـمع  ار  نتفرگ  تاـکز  دـشیم و 
. دننک تفایرد  ار  نآ  ای  دننزب و 

ناناملسم اب  ندش  میهس  زا  مشاه  ینب  تیعونمم  رب  ود ، ره  هعیش ، یّنس و  یهقف  ياهبتکم 
______________________________

نبا  ) دادیم ثوغی  دبع  ینب  هب  ار  سمخ  زا  یـشخب  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  يولع ، هللا  دبع  نب  یـسیع  زا  لقن  هب  یتیاور  ربانب  ( 1)
دبع نب  بهو  نب  ثوغی  دـبع  روظنم  ص 645 .) ، 1990 - 1989 / 1410 مق ، توتلـش ، دمحم  میهف  مامتها  هب  هرونملا ، ۀنیدملا  خـیرات  هّبش 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ییاد  هرهز  هلیبق  زا  فانم 
.8 ص 6 - هکم ، رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تاو ، (- 2)

هّللا یّلص  ربمایپ  هک  صوصخ  نیا  رد  معطم  نب  ریبج  ثیدح  هک  تسا  یعدم  یمالسا  تاعلاطم  رد  رهیستدلگ  . 121 - 120 ، 8 ومه ، (- 3)
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رب تواضق  نیا  تسا . نایـسابع  عفن  هب  يوما  دـض  نابـصعتم  هتخاس  دادیم  حـیجرت  لفون  سمـش و  دـبع  رب  ار  بلطم  مشاـه و  هلآ  هیلع و 
. دشابیم شایکم  نافلاخم  اب  وا  دروخرب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یناگدنز  هرابرد  یقیاقح  لماک  نتفرگ  هدیدان  ساسا 

ص:30  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دناقفتم تاکز  نتفرگ  رد  يداع 

ياهنادـناخ يالاو  ماقم  اب  قفاوم  تخاـسیم  زیاـمتم  يداـع  ناناملـسم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نادـناخ  هک  ماـقم  تراـهط  نیا 
باطخ هیآ  رد  َنوُرَّهَطَتَی .* دندوب  هتشاد  هاگن  كاپ  ار  دوخ  هک  دندوب  یمدرم  طول  نادناخ  دش  لقن  رتشیپ  هک  نانچ  دوب . هتشذگ  ناربمایپ 
نیشیپ نامز  رد  هک  نانچ  و  دینامب ، دوخ  ياههناخ  رد  : » دراد هراشا  تراهط  ماقم  نیا  هب  تحارصب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  هب 

، تیب لها  يا  دینک . تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  دیهدب و  تاکز  دیرازگب و  زامن  و  دـینکم . راکـشآ  ار  دوخ  ياهتنیز  دـندرکیم ، تیلهاج 
یناسک هچ  تیب  لها  زا  روظنم  اـجنیا  رد  (. 33 بازحا / « ) دراد كاپ  دیاب  هک  نانچ  ار  امـش  دنک و  رود  امـش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادـخ 

رییغت نیا  تسا . ثنؤم  عمج  تروص  هب  هیآ  نیشیپ  شخب  هک  یتروص  رد  تسا ، رکذم  عمج  دنکیم  هراشا  نانآ  هب  هک  يریمـض  دنتـسه ؟
نسح و همطاف ، یلع ، دمحم ، ینعی  ءاسک  لها  روهـشم  ياهتیـصخش  صوصخ  رد  دش  ینوگانوگ  تایاور  شیادـیپ  ببـس  تیـسنج  رد 
زا لقن  هب  شریسفت  رد  يربط  هعیـش ، رظن  زا  نآ  صخـشم  ینعم  زا  رظن  فرـص  دننادیم . نانآ  هب  هراشا  ار  هیآ  مود  شخب  نیا  هک  نیـسح 

«2 . » دنکیم دییأت  ار  ریسفت  نیا  نایوار  رثکا 
قحلم لوا  شخب  هب  ادـعب  هک  دـشاب  ياهناگادـج  یحو  دـننکیم ، لقن  تایاور  هک  هنوگ  نآ  هیآ ، زا  شخب  نیا  هک  تسا  دـیعب  الماک  اـما 
فاوط هب  هراشا  تسا  نکمم  تیب  لها  زا  روظنم  هک  تسا  یعّدـم  میهاربا  رـسمه  هب  باطخ  نیا  هباـشم  ياهیآ  دروم  رد  هراـپ  تسا . هدـش 

نانز ریاس  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارـسمه  ماقم  عیفرت  هک  هیآ  صخـشم  فده  اب  ریـسفت  نیا  اما  «، 3  » دشاب هبعک  ناگدننک 
: دوشیم زاغآ  نایب  نیا  اب  یلبق  هیآ  درادن . يراگزاس  تسا 

نادـناخ ياضعا  زا  ربمایپ  اب  ناشجاودزا  رطاخ  هب  ار  نانز  نیا  اـجنیا  رد  (. 32 بازحا / « ) دیتسین نانز  رگید  دـننامه  امـش  ربمایپ ، نانز  يا  »
هب ار  کی  ره  نانآ ، هب  مارتحا  يارب  ارهاظ  و  رگید ، يدراوم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  هدش  مّلـسم  رما  نیا  و  تسا . هدرمـش  هزنم 

هناگادج روط 
______________________________

مخ ریدـغ  هراـب  رد  ثیدـح  رد  هدـعب » ۀـقدصلا  مّرح  نم  تیبلا  لـها   » تراـبع نیا  یناـتیاک  . 26 - 24 تایمـشاه » ، » گـنولدام كر : ( 1)
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  هک  دنتـسه  یناسک  تیب  لها   » تسا هدرک  همجرت  هنوگنیا  هابتـشا  هب  ار  مقرا  نب  دـیز  هب  بوسنم 

. تشادن دوجو  یتّیفاعم  نینچ  هک  یتروص  رد  ص 455 .) ج 10 ، مالسا ، خیرات  تسا ، هدش  هتشادرب  نانآ  زا  تاکز  تخادرپ  فیلکت 
.7 ص 5 - ج 12 ، عماج ، يربط ، (- 2)

.130 ص 127 - ون ،» ياهمجرت  حرط   » هراپ (- 3)
ص:31  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ینأش تمظع  اب  ار  دوخ  راتفر  هک  دـش ، هداد  رکذـت  نانآ  هب  هنایوجبیع  الماک  ینحل  اب  هیآ  نیا  رد  « 1 . » تسا هدرکیم  باطخ  تیب  لها 
، تشاد يراگزاس  دوخ  نامز  رد  نآ  دربراک  اب  هک  هنوگنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تیب  لها  زا  روظنم  دـننک . گنهامه  دـنراد  هک 
رد دوب و  هدش  مارح  نانآ  رب  هقدص  تفایرد  ناشماقم  تراهط  ظفح  يارب  هک  مشاه  ینب  دننام  دندوب ، وا  یبسن  نادنواشیوخ  لوا  هلهو  رد 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  مود  هلهو 
. تسا راوشد  نآ  یبهذم  تیمها  یبایشزرا  دراد ، دوجو  نآ  لوزن  طیارـش  نوماریپ  هک  یتاماهبا  رظن  زا  هک  تسا  هدش  لزان  زین  هلهابم  هیآ 

هلداجم وت  اب  یـسیع )  ) وا هرابرد  هک  سک  ره  ياهدیـسر ، یهاگآ  هب  هک  سپ  نآ  زا  : » دوشیم باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  « 2»
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امـش دوخ و  ام  ار ، دوخ  نانز  امـش  ار و  دوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  امـش  ار و  دوخ  نادـنزرف  ام  میروآ ، رـضاح  ات  دـییایب  وگب : دـنک ،
هیآ نیا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  اقفتم  نارّسفم  (. 61 نارمع / لآ  « ) میتسرفب نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  مینک و  عرـضت  اعد و  هاگنآ  دوخ .

رصاعم ناقّقحم  دش . لزان  دنتفریذپیمن  ار  حیسم  دروم  رد  مالسا  هیرظن  هک  نارجن  ناینارصن  زا  یتأیه  اب  رادید  ماگنه  يرجه  لاس 10  رد 
رادید نیا  هب  ار  نایحیسم  هرابرد  ینآرق  تایآ  زا  يرایسب  دناهتشاد  یـصاخ  هقالع  نارّـسفم  هک  دناهدرک  ناشنرطاخ  يداقتنا  یهاگدید  زا 

، ثیدـح نایوار  لقن  رباـنب  دنتـسه ، یناـسک  هچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  بناـج  زا  اـنءاسن »  » و اـنءانبا »  » زا روظنم  « 3 . » دـنهد طابترا 
نایوار رثکا  و  تفریذپن ، ماجنا  هلهابم  دنتشاد  روذعم  نآ  زا  ار  دوخ  ناینارصن  هک  یماگنه 

______________________________

هک دنکیم  اعدا  ص 199  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نارتخد  همطاف و  رد  سنمال  ص 246 . ج 3 ، هرهاق 1313 ، دنسم ، لبنح ، نبا  (- 1)
اما دنشاب . هدمآ  درگ  فقس  کی  ریز  رد  هک  تسا  درم  کی  نارسمه  ینعم  هب  لصا  رد  دوشیم  طابنتسا  یبرع  نابز  زا  هنوگنآ  تیب  لها 

تـسا هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تیب  لها  زا  ریغ  ییاهنادناخ  دروم  رد  دهاش  ناونع  هب  فیدر 4  لیذ  هک  یتاعاجرا  هب  هجوت  اـب 
. دشابیم یبسن  دنواشیوخ  نآ  ینعم  هک  دنکیم  نایب  ینشورب 

. تسا هدش  وگتفگ  رتمک  هلهابم  هیآ  تیمها  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ياههمانیگدنز  رد  یسانشقرش  تاعلاطم  رد  (- 2)
طباور هلأسم  نارجن و  یحیـسم  تیلقا   » هلاقم رد  رکومـشا  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  ماقم  تمظع  هنیدـم و  هلهابم  يراـگنکت  رد  نوینیـسام 

، مالسا فراعملا  ةرئاد  رد  هلهابم »  » هلاقم 281 و  ص 183 - شخب 1 ، ج 27  مالسا ، رد  اهتیلقا  باب  رد  یتاعلاطم  رد  مالسا » ردص  رد  نانآ 
تسا و یگتخاس  الماک  نارجن  نایحیسم  هب  طوبرم  شقن  هک  تسا  دقتعم  رکومشا  دناهدرک . ثحب  هلأسم  نیا  زا  حورشم  روط  هب  مّود  عبط 

. دنکیم فیصوت  موهفمان  ار  نآ  وا  هک  هیآ ، نیا 
الماک یطیارـش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ینید  ماقم  زا  لیلجت  طقف  هیآ  نیا  زا  روظنم  رگا  اما  درادن . طابترا  یخیرات  هثداح  چیه  اب 

ناگدنـسیون دنتـسه . یناسک  هچ  روظنم  دوشیم و  زین  وا  نارـسمه  نانز و  لـماش  هیآ  نیا  ارچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  دـشاب  یعازتنا 
. دننکیمن طابنتسا  نآ  زا  تیب  لها  زج  يزیچ  رصاعم 

تشاددای 2. ص 177 ، نآرق ج 1 ، خیرات  یلاوش ، هکدلن و  (- 3)
ص:32  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دننک تکرـش  هلهاـبم  رد  دوـب  رارق  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نادـناخ  دارفا  تسا  هدرک  تیاور  ناـنآ  زا  يربـط  هک  ّتنـس  لـها 
نیا رد  نارـضاح  هعیـش ، ثیداحا  اب  قفاوم  یـضعب  دنربیم و  مان  نیـسح  نسح و  همطاف ، زا  ّتنـس  لها  نایوار  رگید  دناهدرکن . صّخـشم 

ربمایپ طبس  ود  زج  انءانبا »  » ییاسانش يارب  يرگید  هار  تسا  هدوب  هچ  ره  طیارـش  دننادیم . مالّـسلا  هیلع  یلع  هلمج  زا  اسک  لها  ار  عضوم 
هلمج دـسریم . رظن  هب  یقطنم  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  روضح  تروـص  نیا  رد  هک  درادـن  دوـجو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. تسین مالّسلا  اهیلع  همطاف  روضح  يارب  یعنام  انجاوزا »  » ياج هب  انءاسن » »
هک یطیارش  رد  ربمایپ  بناج  زا  داهنشیپ  نیا  دوخ  حرط  تروص  نیا  رد  تسا . هدوب  یتّنس  یمسر  هلهابم  مسارم  رد  نادناخ  تکرـش  دیاش 

. دوب شنادناخ  ینید  ماقم  ّولع  رب  یلیلد  نآرق  قیرط  زا  نآ  بیوصت  دییأت و  تشاد و  يدایز  ّتیمها  ینید  ظاحل  هب 
رارق يرگید  نمؤم  ره  ماقم  زا  رترب  فلس ، ناربمایپ  ياهنادناخ  هاگیاج  نوچمه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  ماقم  نآرق  نیاربانب 

نارفاـک دـننامه  دـندرکیم  تفلاـخم  وا  ماـیپ  اـب  هک  نادـناخ  نیا  زا  ینارفاـک  هّتبلا  تـسا . هدـینادرگ  كاـپ  يدـیلپ  ره  زا  ار  ناـنآ  هداد و 
ياهروس لوزن  اب  یتح  شرسمه  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  يومع  بهل ، وبا  دندوب . مورحم  ادخ  فطل  زا  فلـس  ناربمایپ  ياهنادناخ 
. تشادن تیب  لها  هرابرد  یهلا  فطل  رب  يریثأت  ییاهانثتسا  نینچ  دوجو  اما  دندش . ماع  صاخ و  يامنتشگنا  نانآ  مذ  رد  نآرق  رد 

دشاب و وا  یعیبط  نیشناج  رکب  وبأ  تشادن  رظن  رد  وا  هک  تسا  نشور  دنکیم  نایب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  راکفا  نآرق  هک  اجنآ  ات 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ و نوماریپ  نادرم  ناـنز و  دروـم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رظن  حوـضوب  نآرق  هّتبلا  تشاد . تیاـضر  راـک  نیا  ماـجنا  هب  هن 
هراـبرد هک  نآرق ، تیادـه  رون  رد  زج  ار  دوخ  ینیـشناج  وا  تروـص  ره  رد  دـنکیمن . ناـیب  لـماک  روـط  هب  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  وا  شرگن 
يزوریپ دـش و  قفوم  مدرم ، تفلاـخم  دوجو  اـب  شتلاـسر ، غـالبا  رد  هک  هنوگناـمه  دـیدیمن . دوـب ، هدـش  ناـیب  فلـس  ربماـیپ  نانیـشناج 

. تفاـی قّقحت  دوب ، هدرک  تیاور  شیارب  نآرق  هک  فلـس  ناربماـیپ  تشذگرـس  زا  وا  یهاـگآ  وترپ  رد  یهلا و  فـطل  هیاـس  رد  شاییاـهن 
نینچ زین  ادخ  زا  دنشاب و  ناشیبسن  نادنواشیوخ  ای  نادنزرف  نانآ  نانیشناج  هک  دنتـسنادیم  نیا  رد  ار  یهلا  فطل  لامک  نیـشیپ  ناربمایپ 

نیا تسا  هداد  رارق  ناربمایپ  متاخ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  بازحا  هروس  هیآ 40  ساسا  رب  یّنس  رصاعم  ناعفادم  دندوب . هتساوخ 
. دنریذپیمن ار  ثحب 

متاخ هک  وا  ینیشناج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نادنواشیوخ  زا  یکی  دوبن  مزال  هک  دنتسه  یعّدم  نانآ 
ص:33  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نارـسپ  همه  هک  درک  رّدقم  ادخ  عوضوم  نیا  نتخاس  نشور  يارب  دوش . نییعت  دنوادخ  فرط  زا  دوب  ناربمغیپ 
رما تساوخیم  نوچ  درکن ، نییعت  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لیلد  نیمه  هب  « 1 . » دنورب ایند  زا  یکدوک  رد 

. دراذگاو یمالسا  تّما  هب  اروش  ینآرق  لصا  ساسا  رب  ار  تفالخ 
نیرخآ  » ینعم هب  ار  ینآرق  ترابع  نیا  رگا  یتح  اریز  تسا ؛ ناربمغیپ » متاـخ   » تراـبع زا  تقیقح  زا  رودـب  رایـسب  يریبعت  ثحب  نیا  هّتبلا 
نادناخ زا  یـسک  دناوتن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  «، 2  » تسین دـییأت  دروم  الماک  مه  نآ  هک  مینادـب ، ناربمایپ »

نادـنواشیوخ نادـنزرف و  نآرق  رد  دـنک »*« . نییعت  دوخ  زا  سپ  یمالـسا  تّما  يویند  و  توـبن ) رما  زج  هب   ) ینید يربـهر  يارب  ار  دوـخ 
یّلص ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ ، لصا  زا  ّتنـس  لها  طابنتـسا  دنتـسه . نانآ  تماما  باتک و  تمکح ، مکح ، کلم ، ناثراو  ناربمایپ  یبسن 

زا یکی  هتـشذگ ، ناربماـیپ  دـننام  دروـم  نـیا  رد  ار  ربماـیپ  ینیــشناج  دـیابن  ارچ  تـسوا . تّوـبن  رما  زج  هـب  يرما  ره  رد  هـلآ  هـیلع و  هـّللا 
رّدقم وا  ارچ  دنوش ، وا  نیـشناج  دـیابن  نانآ  زا  کی  چـیه  هک  درکیم  باجیا  اعقاو  ادـخ  تساوخ  رگا  دریگب ؟ هدـهع  رب  وا  نادـنواشیوخ 

هک دراد  دوجو  راتفگ  نیا  تحـص  رد  کـش  ياـج  نیارباـنب  دـنورب ؟ اـیند  زا  شنارـسپ  نوچ  وا  نادـنواشیوخ  رگید  طابـسا و  هک  دومرفن 
تفالخ زا  هک  دوب  نیا  رب  ادخ  تساوخ  هک  درک  يراددوخ  نتـشیوخ  يارب  ینیـشناج  نییعت  زا  ببـس  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 

نییعت اروش  قیرط  زا  ار  دوخ  تسرپرـس  ناناملـسم  هک  تساوخیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دنک و  يریگولج  وا  نادـناخ  رد  یثوروم 
هب رما  نیا  ار . ربمایپ  ینیـشناج  هلأسم  هن  اما  دننک ، لصف  لح و  اروش  هار  زا  ار  روما  زا  یـضعب  هک  دـنکیم  هیـصوت  نانمؤم  هب  نآرق  دـننک .

نآرق ّصن 
______________________________

زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رـسپ  میهاربا  هدش ، تیاور  باحـصا  زا  ياهدع  زا  هک  یثیدح  ربارب  دراد . ثیدح  رد  هشیر  ثحب  نیا  (- 1)
نمدیرف ، 106 ص 105 - ج 2  یمالـسا ، تاـعلاطم  رهیـستدلگ ، كر : دوـش . ربماـیپ  دوـب  نکمم  هک  تشذـگرد  ردـپ  زا  لـبق  ببـس  نآ 

.189 رد ص 187 -  215 ص 177 - (، 1986  ) یمالسا ج 7 یبرع و  تاعلاطم  ننست » لها  رظن  زا  توبن  تیمتاخ  »
74؛ - 61 (، 1986  ) ج 7 یمالسا ، یبرع و  تاعلاطم  يونام » ياهراعتسا  تلصخ  ناربمغیپ  متاخ   » ازمورتسا توبن ؛» تیمتاخ   » نمدیرف (- 2)
(، 1990 نیلرب ،  ) ناربمغیپ متاخ  هپلوک ، رد  رظن  دیدجت   83 ص 71 - ( 1986 - 1984  ) 35 - 33 اناکوس ، ایلاتنیروا  ناربمغیپ » متاخ  ، » هپلوک

.243 - 227
یّنم نوکت  نأ  یـضرت  امأ  یلع  ای   » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نب  ءارب  زا  لقن  هب  یتیاور  رد  * 

نم زا  دعب  هکنآ  زج  یشاب  یسوم  يارب  نوراه  دننام  نم  يارب  هک  يدنـسپیمن  وت  ایآ  یلع  ای  « ) ّیبنب تسل  ّکنأ  ریغ  یـسوم  نم  نوراهک 
.25 ص 24 - ج 3 ، توریب 1377 ، رداص  راد  يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  دوب ) یهاوخن  ربمایپ 
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ص:34  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ربمایپ نانیـشناج  نیا  هاوخ  دـنیزگیمرب . نانآ  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  ار  نانآ  نانیـشناج  الومعم  دـنوادخ  دوشیم و  نییعت  یهلا  باختنا  اب 

. دنشابن ای  دنشاب 
هک دوب  راودـیما  اضرف  وا  رگا  یتح  درک  یهاتوک  دوخ  ینیـشناج  يارب  حیحـص  ياهماـنرب  میظنت  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ارچ  سپ 

یمالـسا هداس  نییبت  کی  دشاب . نامگ  سدح و  ساسا  رب  تسا  نکمم  لاؤس  نیا  هب  یخـساپ  ره  دشاب ، هتـشاد  دوخ  هداوناخ  زا  ینیـشناج 
وا هب  ییحو  نینچ  اما  دسرب ، دـنوادخ  بناج  زا  ییحو  هک  دوب  رظتنم  يریطخ  میمـصت  نینچ  دروم  رد  وا  هک  دـشاب  نینچ  تسا  نکمم  نآ 
وا هک  دوب  ببـس  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دـیدرت  هک  دـنهدب  رظن  نینچ  دنـشاب  لیام  رتشیب  دـیاش  ناملـسم  ریغ  ناخروم  دـشن .

فعـض هب  هجوت  اب  ییوس  زا  يربهر و  يارب  شیرق  لیابق  نیب  رد  رادهنماد  ياهتباقر  هب  هجوت  اب  مشاـه - ینب  زا  یکی  ینیـشناج  تسنادیم 
هب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  يرجه  لاس 10  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دوش . هجاوم  يدایز  تالکـشم  اب  تسا  نکمم  مشاه - ینب  یبسن 

تشگزاب زا  سپ  دننک »*« . تیاکش  ربمایپ  هب  وا  زا  هک  تخیگنارب  ار  ياهدع  اجنآ  رد  وا  راتفر  داتسرف و  نمی  هب  دوخ  فرط  زا  یگدنیامن 
نخـس دوخ  يومعرـسپ  زا  تیامح  هب  یمیظع  عامتجا  رد  هک  دـید  مزال  شتلحر  زا  لـبق  هاـم  هس  تسرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  وا 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  الامتحا  دنک . بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  یلع  هک  دوبن  یبسانم  عقوم  ماگنه  نآ  ارهاظ  « »**« 1 . » دیوگ
نیب رد  وا  تلحر  تخادنا . ریخأت  هب  ار  يریگمیمـصت  نیا  دنک  نییعت  ار  شطابـسا  زا  یکی  ات  دشاب  ياهزادنا  هب  وا  رمع  لوط  هک  نآ  دـیما 

نایاپ ندش  کیدزن  زا  زین  وا  دوخ  دیاش  دوب . هرظتنم  ریغ  يرما  وا  هاکناج  يرامیب  زا  سپ  یتح  شتّما 
______________________________

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  یتقو  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  كولملا ، لسرلا و  خیرات  رد  يربط  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تیاکـش  ناتـساد  )*(- 
نمی زا  هک  ار  ییاههّلح  وا  و  تشامگ ، هاپـس  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یـسک  دمایب و  باتـش  اب  دنیبب ، هکم  رد  ار  ربمیپ  هک  دـمآ  نمی  زا  مالّـسلا 

: تفگ دناهدیـشوپ و  ار  اههلح  هک  دید  دش و  نورب  اهنآ  ندید  يارب  یلع  دش  کیدزن  هکم  هب  هاپـس  نوچ  دـیناشوپ و  ناسک  هب  دوب  هدروآ 
دنـسر ادـخ  ربمیپ  دزن  رد  هک  شیپ  نآ  زا  : » تفگ یلع  دنـشاب » هتـسارآ  دـندمآ  یتقو  هک  مدـیناشوپ  ار  ناـنیا   » تفگ يدرک »؟ نینچ  ارچ  »
بلاط یبا  نب  یلع  زا  ناسک  دیوگ : يردـخ  دیعـس  وبا  دـندش . هدرزآ  راک  نیا  زا  نایهاپـس  تفرگرب و  ار  اههلح  دـیوگ : ریگرب ، ار  اههلح 

راک رد  وا  هک  دینکن  تیاکش  یلع  زا  مدرم ، يا  : » تفگیم هک  مدینش  تساخرب و  نخس  هب  ام  نایم  ربمیپ  دنتشاد و  تیاکـش  مالّـسلا  هیلع 
1362 مود ، پاچ  هدنیاپ . مساقلا  وبا  همجرت  كولملا  لسرلا و  خیرات  ای  يربط  خـیرات  دـنکیم ». تنونـشخ  ادـخ - هار  رد  تفگ  ای  ادـخ -

م ص 1276 . ج 4 ، ریطاسا ، تاراشتنا  تکرش  نارهت 
باتک ص 345. نیمه  مود ، عبط  مالسا ، فراعملا  ةریاد  مخ » ریدغ   » يری هلاو  ایچو  (- 1)

ياهنابز هب  یجراخ  ناگدنسیون  مان  اهباتک و  ناونع  نتشون  زا  اذل  تسا . هدمآ  ینایاپ  همانباتک  رد  عبانم  لماک  تاصّخشم  يروآدای : )**( 
م. دش . يراددوخ  یقرواپ  رد  ییاپورا 

ص:35  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. تشذگ راک  زا  راک  هک  نیا  ات  دوبن  هاگآ  شرمع 

سابع نب  هّللا  دبع  هشیاع و  هعقاو : دهاش  ود 

يومع رـسپ  سابع  نب  هللا  دـبع  رکب و  وبأ  رتخد  هشیاـع  هب  بوسنم  ثیداـحا  هیلّوا ، تفـالخ  ینیـشناج و  هراـبرد  دوجوم  ثیداـحا  نیب  رد 
هب صاخ  یهّجوت  هک  دندوب  یتّیعقوم  رد  اهنآ  يود  ره  دـنرادروخرب . ياهژیو  ّتیمها  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
اب یمیقتـسم  طابترا  اما  دندوب  فلاخم  فص  ود  رد  هکنآ  دوجو  اب  دـندوب و  نآ  ریگرد  تّدـشب  یفطاع  رظن  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  یثداوح 
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ياهفیلخ رمع ، نابیتشپ  درکیم و  يرادبناج  تفالخ  يارب  شردپ  ّقح  زا  تسا  نشور  یبوخب  هک  هنوگنامه  هشیاع  دنتشاد . ثداوح  نیا 
یلع ینعی  دوخ  نمشد  رب  ار  نامثع  اراکشآ  وا  رمع  لتق  زا  سپ  ياروش  يریگمیمصت  رد  دوب . هدرک  بوصنم  دوخ  زا  دعب  شردپ  هک  دوب 

نامثع هیلع  وا  هزرابم  درکیم و  ییوجبیع  تفالخ  ماقم  رد  نامثع  راتفر  زا  تحارـصب  وا  هک  دییاپن  يرید  اما  دادیم . حـیجرت  مالّـسلا  هیلع 
چیه نودب  وا  دنتشادرب  تفالخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دیسر و  لتق  هب  نایشروش  تسد  هب  نامثع  نوچ  دش . یناگمه  یـشروش  زورب  ببس 

زا وا  لمج  گنج  رد  شنانامیپمه  تسکـش  زا  سپ  دـش . لوتقم  هفیلخ  نوخ  ماـقتنا  یعّدـم  تفاـترب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يور  یگنرد 
يدرس طباور  تشذگرد  يرجه  لاس 58  رد  وا  تموکح  نامز  رد  هشیاع  هک  يوما  هفیلخ  هیواعم  اب  و  دیـشک . تسد  یـسایس  ياـهتیلاعف 

«1 . » تشاد
رمع دش . یعامتجا  یگدنز  دراو  رمع  تموکح  نارود  رد  راب  نیلوا  يارب  دوب  هدش  ّدلوتم  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  هک  سابع  نب  هللا  دبع 

هک یناـمز  رد  دـنک . دراو  دوخ  ناراـی  عمج  رد  مشاـه  ینب  هدـنیامن  ناونع  هب  درکیم ، يرود  يو  زا  اـبلاغ  هک  ار ، وا  تشاد  یعـس  ارهاـظ 
تظفاحم هفیلخ  رصق  زا  هک  دوب  رادمان  باحـصا  نارـسپ  زا  یهورگ  هلمج  زا  وا  دندرک  هرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  هفوک  رـصم و  نایـشروش 

ار راک  نیا  جاّجح  هب  هداشگرـس  ياهمان  رد  دیزگرب و  دوب  هکم  مزاع  هک  جح  ناوراک  یتسرپرـس  هب  ار  وا  نامثع  نامز  نآ  رد  دـندرکیم .
زاغآ رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دوش . هتسکش  هرصاحم  هقلح  وا  يرای  اب  هک  دوب  راودیما  درپس و  وا  هب 

______________________________

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رسمه  هشیاع  توبآ ، كر : اصوصخم  هشیاع  یگدنز  دروم  رد  (- 1)
ص:36  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دـش و ادـیپ  سابع  نبا  راتفر  رد  یللخ  اتقوم  دـعب  یکدـنا  اّما  درک . بوصنم  هرـصب  تراما  هب  ار  وا  دوب و  یکّتم  وا  ياههیـصوت  هب  ادـیدش 
هیلع نسح  شرسپ  هب  ياهمان  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  درکیم . يریگهدرخ  شیومع  رـسپ  تموکح  روما  زا  یـضعب  رب  اراکـشآ 
دیزی هیلع  نیـسح  گنج  رد  وا  درک . قیوشت  دوخ  ّقح  قاقحا  يارب  گنج  هیواعم و  هیلع  شردپ  ياهگنج  همادا  هب  ار  وا  تشون و  مالّـسلا 
زابرـس ریبز  نب  هّللا  دـبع  تموکح  نتخانـش  ّتیمـسرب  زا  هّیفنح  دـمحم  ینعی  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگید  رـسپ  وا و  درکن ، ینابیتشپ  وا  مایق  زا 

. دندرک دازآ  ار  نانآ  دندوب ، نایعیش  مایق  ربهر  راتخم  ناگداتسرف  هک  هفوک ، ناراوس  دنکفا . نادنز  هب  ار  ود  ره  وا  دندز و 
«1 . » تشذگرد يرجه  لاس 68  رد  یتّدم  كدنا  زا  سپ  سابع  نبا 

. دنادیم یعقاو  ریغ  دراوم  رثکا  رد  ار  یباحص  ود  نیا  هب  یخیرات  تایاور  دانسا  یناتیاک 
باحصا هب  ار  ثیداحا  هلسلس  ببس  نآ  زا  نامز  نآ  رد  دش و  موسرم  اهنآ  نامز  زا  دعب  اهلاس  دانسا )  ) دنس هلسلس  لقن  هک  تسا  دقتعم  وا 

یلوا تسد  تاعالطا  وا  دندرکیم  روصت  هک  دش  باختنا  ببـس  نادب  هشیاع  « 2 . » دنیازفیب لوهجم  ثیداحا  رابتعا  رب  هک  دندادیم  دانـسا 
نیا دراد  یعـس  لمع  رد  یناتیاک  اـما  دنـشاب . هقث  یمیدـق و  دنتـسناوتیم  نآ ، ناـیوار  زج  تاـیاور ، هنوگ  نیدـب  « 3 . » دراد عیاـقو  نـیا  زا 
دننام یخیرات  تایاور  وا  هک  یتروص  رد  دزادرپب ؛ اهنآ  لقن  هب  رایـسب  طاـیتحا  اـب  اـی  دـنک و  در  یگتخاـس  یثیداـحا  ناونع  هب  ار  تاـیاور 

ار سابع  نبا  ضقانتم ، اتبـسن  ینایب  اب  وا  دریذـپیم . دـنادیم  مزـال  هک  ییاـج  رد  نآ  دانـسا  رکذ  نودـب  ار  قاحـسا  نبا  زا  لوقنم  تاـیاور 
نآرق زا  شریسفت  رد  ار  شنیرفآ  ماظن  هب  طوبرم  ریطاسا  تاروت و  یّلیخت  ياههناسفا  زا  ییاهناتساد  هک  دنادیم  تفصناطیش  ییوگغورد 

دیاب وا  هب  یخیراـت  تاـیاور  دانـسا  ارچ  تسناد  ساـبع  نبا  هب  بوسنم  یقثوم  عبنم  زا  ناوتب  ار  ریـسفت  نیا  رگا  اـما  « 4 . » تسا هتفاـب  مه  هب 
هـشیاع ساّبع و  نبا  هب  هک  ار  یتایاور  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  یناـتیاک  رظن  دروم  رد  هک  يرگید  لاکـشا  دـشاب ؟ یگتخاـس 

یثیداحا دنناوتیمن  تایاور  هنوگنیا  هک  تسا  ملسم  تسا . هدش  لقن  صخش  لوا  تروص  هب  دناهداد  تبسن 
______________________________

. مّود عبط  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  سابع » نب  هللا  دبع  ، » يریهلاو ایچو  كر : سابع  نب  هّللا  دبع  رصتخم  لاح  حرش  زا  عالطا  يارب  (- 1)
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. دعب هب  ص 38  ج 1 ، مالسا ، خیرات  كر : یناتیاک  یلک  ثحب  دروم  رد  (- 2)
.692 ص 691 - شخب 1 ، ج 2 ، نامه ، (- 3)

.51 ص 47 - ج 1 ، نامه ، (- 4)
ص:37  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رّوصت نینچ  دیاب  دنوش  هدرمش  دودرم  اهدانسا  نیا  رگا  دناهدوزفا . نآ  هب  ادعب  ار  نآ  یمسر  دانسا  تفگ  ناوتیم  اهنت  دنشاب و  دنس  نودب 
. دناهدش لعج  ادعب  مه  ثیداحا  دوخ  هک  درک 

ساسا رب  رتشیب  دـیاب  عوضوم  نیا  درادـن . دانـسا  تحـص  هلأسم  هب  يداـیز  طاـبترا  یتافیرـشت  يروص و  دانـسا  نیا  هئارا  خـیرات  ور  نیا  زا 
تسا و تسد  رد  دـهاش  نیا  لاوحا  حرـش  زا  هچنآ  اب  نآ  یناوخمه  تسا و  دـحاو  دـهاش  کی  هب  بوسنم  هک  یتایاور  لـباقتم  یناوخمه 

فص ود  رد  اّما  دندوب . ثداوح  نیا  ریگرد  اقیمع  دش ، هتفگ  هک  نانچ  سابع ، نبا  هشیاع و  دریگ . رارق  یسررب  دروم  وا  یـسایس  تالیامت 
یفرطیب هبنج  زا  يراع  زین  اهـضغب و  ّبح و  ریثأت  تحت  زیمآبّصعت و  نآ  نایب  زرط  تایاور و  لـقن  رد  ود  نآ  تداهـش  ارهاـظ  فلاـخم .

. تسا
ناقّقحم شیارگ  تسا ، ریخا  ياههرود  نایعیش  ای  نایّنس  هنابـصعتم  ياههاگدید  اب  قفاوم  بلغا  هک  تایاور  هناریگوس  ياههبنج  نیا  ّتلعب 

ییاهنت هب  ییارگوس  نیا  اّما  دـننادب . يدـعب  ياههرود  تاّیلعج  تسا ، نایعیـش  عفن  هب  هچنآ  اـصوصخم  ار ، اـهنآ  هک  هدوب  نیا  رتشیب  یبرغ 
یتسرد اتبـسن  تروص  هب  ابیرقت  صاخ ، یطیارـش  رد  تایاور  زا  یـضعب  هک  دوشیم  هدـید  رگا  تسین . تیاور  لصا  ندوب  رخأتم  رب  یلیلد 

هک تسا  یناسک  هدهع  رب  دـنراد ، يرتمهبم  نیماضم  هک  ییاهنآ  ربارب  رد  ندوب  یگتخاس  يارب  لیلد  هماقا  تیلوئـسم  دـناهدش  هداد  دانـسا 
. دننادیم ریخا  نارود  تاّیلعج  ار  اهنآ 

ار یناوخمه  طرش  نیا  سابع  نبا  هشیاع و  هب  بوسنم  ياهتیاور  دروم  رد  يرذالب  دعس و  نبا  يربط ، ماشه ، نبا  لیبق  زا  ّمهم ، عبانم  رتشیب 
هک دراد  دوجو  یفلتخم  تایاور  دـننکیم . یـسررب  ّتقدـب  ار  یـسایس  تالیامت  یـصخش و  تایرظن  نانآ  دـناهدرک . تیاعر  العا  ّدـح  هب 

ّتلعب ار  تایاور  نیا  زا  یکدنا  طقف  تسا . هدش  فذح  ای  لیدعت  تسا ، لّمأت  لباق  يدعب  نایوار  رظن  زا  هک  نآ ، نایوار  حیرـص  ياهاعّدا 
. درمش دودرم  ناوتیم  نانآ  یسایس  ياهشیارگ  اب  تریاغم 

شايربهر یگژیو  رطاخ  هب  هک  یـسک  دنادیم ، شیدـنارود  فوئر و  میلح ، نابرهم و  يردـپ  ار  وا  هک  رکب ، وبأ  دروم  رد  هشیاع  تایاور 
هب دوب و  خاتسگ  نشخ و  يدرم  هک  رمع  سکع  رب  تسا  هنارگشیاتس  ینحل  اب  زیگنانیسحت و  الماک  تشاد ، بارعا  نیب  رد  يدایز  مارتحا 

ماگنه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دندیسرتیم . وا  زا  همه  شراکنا  لباق  ریغ  دادس  حالص و  مغر 
ص:38  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

همه داد  روتـسد  مدیدن و  رکب  وبأ  زا  رتهب  شیوخ  تبحاصم  رد  ار  سک  چیه  تفگ  شباحـصا  عمج  رد  تشذـگرد ، نآ  زا  هک  ییرامیب ،
رارـصا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هشیاـع ، ضارتعا  مغر  هب  و  « 1 . » ار رکب  وبأ  هناخ  رد  زج  دـندنبب  دـشیم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  ییاهرد 

حیرـص باختنا  رب  انب  رکب  وبأ  شردپ  هشیاع  رظن  زا  دریگب . هدهع  هب  ار  ناناملـسم  زامن  تماما  يرگید ، هن  رکب ، وبأ  وا  ياج  هب  هک  دیزرو 
الماک رکب  وبأ  هجوت  دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  قح  رب  نیشناج  تشذگ ، هفیقـس  رد  هچنآ  ساسا  رب  هن  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

دوخ فیلکت  زا  رترب  ار  نآ  وا  هک  ياهفیظو  دـنک ، راـتفر  فاـصنا  ّتبحم و  اـب  شاهتـشذگرد  تسود  نادـناخ  هب  هک  دوب  نیا  هب  فوـطعم 
هیلع یلع  زا  معا و  روط  هب  شرهوش  نادنواشیوخ  زا  یفنم  ياهرهچ  میـسرت  يارب  هشیاع  اّما  تسنادیم  شایببـس  نادـنواشیوخ  هب  تبـسن 

يومع سابع  تسنادیم . نانآ  یهاوخدوخ  اب  ضرع  مه  ار  نانآ  یتیافکیب  وا  درکن ، راذگورف  یـششوک  چـیه  زا  ّصخا  روط  هب  مالّـسلا 
نایمـشاه رادـفرط  نانز  زا  نت  دـنچ  یهارمه  اب  هک  دوب  یماگنه  نآ  درک و  ینابـصع  تخـس  ار  رامیب  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 

و دراد . بنجلا  تاذ  وا  هک  هدوب  نیا  ناشروصت  هک  دندرک  هیجوت  دندیلام و  ّدل )  ) اود وا  ناهد  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هزاجا  نودب 
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. دنکیمن التبم  یناطیش  يرامیب  نیا  هب  ارم  ادخ  دومرف  دش و  وربور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دیدش  ضارتعا  اب  هک  دوب  يداهنـشیپ  نیا 
دوبن ادخ  تساوخ  رگا  « 2»

______________________________

هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  تماما  هب  زامن  نیرخآ  هرابرد  نارگید  هشیاع و  زا  هک  يددعتم  تایاور  لباقم  رد  ص 1808 . ج 1 ، يربط ، (- 1)
لـضف شرگید  ردارب  زا  نیا  فلاخم  الماک  یتیاور  سابع  نب  هللا  دبع  دنکیم ، نایب  نارگید  رب  ار  رکب  وبأ  يرترب  نآ  رد  هک  هدش  لقن  هلآ 

ره زا  وا  تفگن . نخس  وا  زا  احیولت  یتح  دربن و  مان  رکب  وبأ  زا  الـصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیاور  نیاربانب  دنکیم . لقن  سابع  نب 
میب نتشیوخ  رب  شوخان  یتفص  زا  هک  ره  هک  تساوخ  دجسم  رد  نارـضاح  زا  درک و  شـشخب  بلط  دوب  وا  ندرگ  رب  نارگید  زا  هک  یقح 

هدرکن هک  تسین  یهانگ  مقفانم و  نم  میوگغورد ، نم  ادخ ، ربمیپ  يا  تفگ  تساخرب و  يدرم  نوچ  دـنک و  اعد  وا  يارب  ات  دزیخرب  دراد 
ترخآ ییاوسر  زا  رتناسآ  ایند  نیا  ییاوسر  دومرف : ربمایپ  اما  يدرک ، اوسر  ار  تدوخ  درم  يا  تفگ : وا  هب  یشیدناتحلصم  اب  رمع  مشاب .

رمع تفگ  دیدنخب و  ربمیپ  هک  تفگ  ینخـس  رمع  نادرگب . یکین  يوس  ار  وا  نک و  اطع  وا  هب  نامیا  یتسار و  ایادخ   » تفگ هاگنآ  تسا .
(. 1803 - 1801 ج 1 ، يربط ، . ) تسوا اب  قح  دشاب  اج  ره  نم  زا  سپ  مرمع و  اب  نم  تسا و  نم  اب 

رتسب رب  هشیاع  اب  هارمه  هک  یناـنز  . 1809 ج 1 ، يربط ، هلآ ص 1007 ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دمحم  اندیـس  ةریـس  ماشه ، نبا  (- 2)
رد نایمـشاه و  نارادفرط  زا  نز  هس  ره  نیا  سیمع . تنب  ءامـسا  دـندوب و  هنومیم  هملـس و  ما  وا  رـسمه  ود  دنتـشاد  روضح  ربمایپ  يرامیب 

.115 ص 113 - هشیاع ، توبآ ، كر : ءامسا  دروم  رد  دندوب . هشیاع  ترفن  دروم  هجیتن 
زا میومع ] زجب   ] تسا هناخ  رد  هک  ره  دوب  هتفگ  ربمیپ  هک  دـندناروخ  اود  دوب  رادهزور  هکنآ  اب  زین  هنومیم  هب  دـیازفایم  تّرـسم  اب  هشیاـع 
هب رگید  یتیاور  رد  (. 1809 - 1808 ج 1 ، يربط ،  ) دوب رضاح  اجنآ  رد  زین  وا  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  يرگید  تایاور  رد  دروخب . اود  نیا 

هدش لقن  رکب ] یبا  نب   ] دمحم نب  مساق  شاهدازردارب  زا  لقن 
ص:39  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

كرتام ثراو  ار  دوخ  هک  سابع  همطاف و  شرـسمه  قیوشت  اب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  دنتـشاذگیمن . مارتحا  وا  رکیپ  هب  یتح  وا  نادـنواشیوخ 
تفالخ هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  داماد  ومع و  رسپ  نوچ  وا  هک  درکیم  روصت  دنتسنادیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  يویند 

. دنک تعیب  رکب  وبأ  اب  دـش  راچان  دـندش  نادرگيور  وا  زا  همه  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  شرـسمه  تافو  زا  دـعب  نوچ ، اما  تسا . هدـش  نییعت 
هدوب رکب  وبأ  اب  قح  تدم  نیا  مامت  رد  هک  تفایرد  وا  هکنآ  زا  سپ  دشابن . سلجم  رد  خاتـسگ  رمع  هک  دوب  نیا  رادید  نیا  يارب  وا  طرش 

. دندروآ يور  وا  هب  هرابود  مدرم  تسا 
فالخ رب  شیرق  مدرم  هک  تفایرد  وا  درک . دزـشوگ  يرتشیب  طایتحا  اب  ناشدوخ  قوقح  هرابرد  ار  مشاه  ینب  تایرظن  ساـبع  نب  هللا  دـبع 

هب وا  شیارگ  دندوب . هداد  يأر  دندرمـشیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  ناونع  هب  دوخ  عورـشم  قح  ار  نآ  مشاه  ینب  هچنآ 
وا تخاسیم . هاگآ  نآ  بقاوع  زا  ار  وا  درکیم و  داقتنا  شیومع  رـسپ  لامعا  زا  تاّرک  هب  وا  دوبن . طرـش  دـیق و  نودـب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
عم درکیم . در  دوب  هدرک  تیـصو  وا  عفن  هب  تقیقح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  زا  یهورگ  هدیقع 
یلو داتسرف  مالّسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  شايرامیب  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  دوب  تلع  نیا  هب  طقف  الامتحا  وا  رظن  هب  کلذ 

دمحم نوچ  و  دنناوخب ؛ اجنآ  هب  ار  ناشناردپ  هک  دنتشاد  رارصا  دندش و  ییاهنت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  ربمایپ  رادید  عنام  هصفح  هشیاع و 
نایذـه درم  نیا  تفگ  درک و  هلخادـم  رمع  دـسیونب ، شباحـصا  ییامنهار  يارب  ياهمان  تساوخ  يرامیب  ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

شیپ هک  دنک  دعاقتم  ار  یلع  درک  یعس  تخانش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هرهچ  زا  ار  گرم  یکیدزن  هللا  دبع  ردپ  سابع  دیوگیم .
اّما دنک . شرافـس  اهنآ  هب  ار  مدرم  تسا  نارگید  زا  رگا  دـننادب و  تساهنآ  زا  رگا  تسیک ؟ زا  تفالخ  راک  هک  دـسرپب  وا  زا  دورب و  ربمایپ 

اب داد . دـنهاوخن  ناشیا  هب  ار  نآ  زگره  مدرم  درادزاب  تفالخ  زا  ار  نانآ  ربمایپ  رگا  تفگ  درک و  يراددوخ  راک  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
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نآ زا  یکاح  سابع  نبا  نایب  نحل  همه  نیا 
______________________________

دننکیم اود  ندروخ  هب  روبجم  ار  وا  ددرگیم و  التبم  تبیـصم  نیا  هب  نیا  دوجو  اب  اما  دـنهدن  ربمایپ  هب  ار  وراد  تفگ  رـضاح  نانز  هب  هک 
ياـجب هشیاـع  ریغ  زا  لوقنم  رگید  تاـیاور  رد  ص 549 ) هرهاق 1959 ،)  ) هللا دـیمح  دـمحم  مامتها  هب  فارـشالا ج 1 ، باسنا  يرذالب ، )

تاقبطلا باتک  دعس ، نبا  ص 1810 ؛ ج 1 ، يربط ،  ) دننکیم شنزرـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  اود  نداد  يارب  ار  ءامـسا  سابع ،
(. دـنکیم تیاور  سابع  نب  هللا  دـبع  زا  ار  یثیدـح  هک   32 - 31 ص 2 ، ج 2 ، ( 1940 ندـیل 1905 -  ) نارگید واخاز و  ماـمتها  هب  ریبکلا 

زجب سک  همه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  دنکیم  هراشا  دنکیمن و  كرد  تسرد  ار  تیاور  لقن  رد  هشیاع  شیارگ  نیا  یناتیاک 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  رتـشیب  تیاور  نیا  موهفم  ص 499 .)  1 ج 2 / مالـسا ، خـیرات   ) دوب نونظم  شیومع 

. دوب ریگناسآ  دوب ، یلصا  رصقم  هک  سابع ، دوخ  دنواشیوخ  هب  تبسن  هزادنا  زا  شیب  اما  ریگتخس  نانز  هب  تبسن 
ص:40  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

اب رکب  وبأ  هک  تشاد  هدیقع  دوب و  هدشن  بوصنم  رما  نیا  يارب  امسر  وا  دنچ  ره  تسنادیم ، مالّسلا  هیلع  یلع  ّقح  ار  تفالخ  وا  هک  تسا 
اب المع  ار  تّما  راتفر  زا  دوخ  ییاضران  يدامتعایب و  مشاه  ینب  درک . مورحم  دوخ  ماقم  زا  روزب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  باحـصا ، اب  یناـبت 

هفیلخ هلیـسو  نیدـب  دـنداد و  ناشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نفد  هزانج و  عییـشت  نداد و  لسغ  مسارم  رد  تکرـش  زا  ناـنآ  يریگولج 
. دنتخاس مورحم  دوخ  فلس  هب  تبسن  ساپس  يادها  راختفا  زا  ار  دیدج 

زا یشخب  ناربج  داهنشیپ  اب  درک  یعس  ادعب  رمع  درک . راکنا  امسر  دوب  هدرک  ررقم  تیب  لها  يارب  نآرق  هک  ار  یئیف  ّقح  ثاریم و  رکب  وبأ 
ارهاظ رمع  رظن  دـندرک . يراددوخ  نآ  لوبق  زا  دنتـسنادن و  یفاک  ار  نآ  ناـشیا  اـما  دـنک  فرطرب  ار  مشاـه  ینب  یتیاـضران  تراـسخ  نیا 
يراک هتلف ،»  » دوب هدـش  هتفرگ  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  هک  یمیمـصت  هک  درک  راهظا  انلع  رمع  درک . بلج  ار  سابع  نبا  اصوصخم ، هّجوت ،

. دوب عورـشم  یهلا و  یباختنا  وا  راکـشآ  يزوریپ  هب  هّجوت  اب  رکب  وبأ  تفالخ  هک  درکیم  دیکأت  وا  نیا  دوجو  اب  دوب ، هشیدنایب  ناهگان و 
نیا دوجو  اب  درک . فسأت  زاربا  سابع  نبا  هب  دـنکیمن  یهارمه  ار  وا  اهرفـس  رد  دـنکیم و  يرود  يو  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  زا  وا 

ببـس تفالخ  هب  یلع  باختنا  تسا  نکمم  هک  دوب  نارگن  تخـس  دنک  راتفر  هباحـص  رابک  زا  یکی  نوچ  یلع  اب  درک  یعـس  هک  یماگنه 
ساـبع نبا  هب  یـصوصخ  روط  هب  دـنزاس . مورحم  دوخ  قح  زا  ار  مدرم  دـننک و  لیدـبت  یثوروم  یتـموکح  هب  ار  نآ  وا  نادـناخ  هک  دوـش 

ار تّوبن  مه  تفالخ و  مه  نانیا  تروص  نآ  رد  اریز  درک  دـنهاوخن  لمحت  ار  مشاه  ینب  ّتیمکاح  تداـسح  يور  زا  باحـصا  هک  تفگ 
. تفرگ دنهاوخ  راصحنا  رد 

هک دنزاسب  ییاهناتـساد  دنتـشاد  یگدامآ  ود  ره  دید  میهاوخ  هک  نانچ  تسا . دـیدرت  دروم  سابع  نبا  هشیاع و  هب  بوسنم  ثیداحا  رابتعا 
بوبحم رـسمه  ناونع  هب  ود  نآ  رابتعا  دوب . زیگناهسوسو  یـسب  هلأسم  ارهاظ  دـشاب . ناشنابیقر  راتفگ  رب  ّيدر  دوخ و  ياهاعّدا  رب  يدـییأت 

نانآ تقادص  رد  ارهاظ  سک  چیه  دوب و  ریذپاندیدرت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يومعرسپ  ناونع  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
تافیرحت دنونشب ؛ ار  نآ  دنتـساوخیم  يرایـسب  اّما  دنیوگب  دنتـسناوتیمن  نارگید  هک  دنیوگب  يزیچ  دنتـسناوتیم  نانآ  تشادن . يدیدرت 

ره زا  شیب  یّلک  روط  هب  نانآ  تروص  ره  رد  دـشیم . یمالـسا  تّما  یگتخیـسگ  ببـس  هک  دوب  ییاهیگتـسبلد  رگناـیب  ود  نآ  هناریگوس 
دـشاب قیاقح  زا  نانآ  یهاگآ  يوگزاب  ناـنآ  گرب  خاـش و  اـب  یگتخاـس و  ياهناتـساد  یتح  دنتـشاد  راـظتنا  مدرم  دـندوب و  هاـگآ  یـسک 

دوخ هک  یعیاقو  دروم  رد  اصوصخم 
ص:41  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ياهیریگوس داضتم و  ياههاگدید  ناخّروم  رظن  زا  دندرک . دامتعا  نانآ  تایاور  هب  ادیدش  عیاقو  حرش  رد  يدعب  نایوار  دندوب . نآ  دهاش 
. درادن يرتمک  ّتیمها  الامتحا  دناهدرک  لقن  هک  یقیاقح  زا  نانآ 
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زا دوعسم  نب  هبتع  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  دننک . یثنخ  ار  رگید  ياهناتساد  دنتشاد  رظن  رد  حوضوب  سابع  نبا  ای  هشیاع  تایاور  زا  یضعب 
ار نآ  زین  اـهنآ  دوش و  يراتـسرپ  هشیاـع  هناـخ  رد  هک  تساوخ  تقفاوم  شنارـسمه  زا  يراـمیب  لاـح  رد  ربماـیپ  هک  دـنکیم  لـقن  هشیاـع 

نیا ادـعب  هللا  دـیبع  دـمآ . نورب  رگید  درم  کی  دوب و  سابع  نب  لضف  ناشیکی  هک  شیوخ  ناسک  زا  نت  ود  ناـیم  رد  ربماـیپ  و  دـنتفریذپ .
نآ : » تفگ دینـش  ار  هللا  دـیبع  یفنم  باوج  نوچ  و  دوب ؟ هک  رگید  درم  نآ  ینادیم  ایآ  تفگ  وا  درک و  لقن  ساـبع  نبا  يارب  ار  ثیدـح 

الامتحا سابع  نبا  « 1 .« » درآ نابز  هب  يریخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  تسناوتیمن  هشیاـع  یلو  دوب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  درم 
وا هک  دوب  یفاک  یلیلد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هشیاع  صّخـشم  ـالماک  تموصخ  ضرف  اـما  تشادـن . هعقاو  نیا  زا  یمیقتـسم  عـالطا 
راد وا  ناماد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هشیاع  تیاور  نیا  دشاب . مالّـسلا  هیلع  یلع  دیاب  تسا  هدماین  شمان  هک  يدرم  دنک  روصت 
نبا يارب  ار  هشیاع  ياعدا  نیا  ریبز  نب  ةورع  زا  لـقن  هب  ناـفطغ  وبا  هک  یماـگنه  « 2 . » دوبن ساـبع  نبا  لوبق  دروم  دوب  هتفگ  عادو  ار  یناـف 

ار یناف  راد  ادخ  لوسر  دنگوس ، ادـخ  هب  لقعتا ،)  ) تسا دوخ  ياج  رـس  تلقع  ایآ  هک  دـهدیم  باوج  ضارتعا  اب  وا  دـنکیم  لقن  سابع 
زا مردـپ  داد . لـسغ  ار  وا  ساـبع  نب  لـضف  مردارب  کـمک  اـب  هک  دوب  وا  تشاد . مالّـسلا  هیلع  یلع  هنیـس  رب  رـس  هک  یلاـح  رد  درک  عادو 

ار دوخ  هک  یماگنه   ] هشیمه ادخ  ربمایپ  تفگیم : درک و  يراددوخ  مسارم  نیا  رد  تکرش 
______________________________

بیبح مامتها  هب  فنصملا ، یناعنصلا ، قازّرلا  دبع  1005 ؛ هریس ، ماشه ، نبا  قاحسا ؛ نبا  زا  لقن  هب   1801 ص 1800 - ج 1 ، يربط ، (- 1)
ریبعت ماشه  نبا  يرهزلا .) نع  رمعم   ) ج 6 ص 34 دنسم ، لبنح ، نبا  430 و  ص 429 - ج 5 ، ( 1392 - 1390  ) توریب یمظعالا  نمحرلا 

. دنکیمن لقن  دروآ  نابز  هب  يریخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  تسناوتیمن  هشیاع  هک  ار  سابع  نبا 
هدش لقن  هشیاع  زا  ادنسم  یتیاور  اجنیا  رد  ص 50 . ج 2 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ، 1011 هریس ، ماشه ، نبا  كر : هشیاع  تیاور  دروم  رد  (- 2)
منماد رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمیپ  مدوب . هبرجتمک  نادان و  مدربن ، ار  یـسک  قح  داد و  ناج  نم  هناخ  رد  نم و  هنیـس  رب  ربمیپ   » هک تسا 

وا نماد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  وا  ینادان  یناوج و  هطساوب  هک  دنکیم  فارتعا  و  متساخرب .» مداهن و  یشلاب  رب  ار  وا  رس  داد ، ناج 
اهنآ زا  دـناوخ و  شیپ  ار  شیوخ  نانز  دـش و  تخـس  درد  هنومیم  هناـخ  رد   » هک وا  هب  بوسنم  تاـیاور  رگید  اـب  تیاور  نیا  تشذـگرد .

. دراد تریاغم  دوش » يراتسرپ  هشیاع  هناخ  رد  هک  تساوخ  تقفاوم 
ص:42  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دنام هدرپ  تشپ  رد  وا  ور  نیا  زا  مینامب . هدرپ  تشپ  هک  دادیم  روتسد  ام  هب  تسشیم ]
هک دسیونب  یبوتکم  دندوب  وا  روضح  رد  هک  یناسک  يارب  تساوخ  شتلحر  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا 

باتک دیراد و  ار  نآرق  امـش  تسا . هدرک  هبلغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  رب  درد   » تفگ رمع  دـنوشن . هارمگ  زگره  گرم  زا  سپ 
هداد یتصرف  ربمایپ  هب  هک  دنتـساوخیم  یـضعب  دندرک ، هلداجم  هب  عورـش  دندوب  ربمایپ  روضح  رد  هک  یمدرم  دنکیم .» تیافک  ار  ام  ادخ 

وا دش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رازآ  ببـس  نانآ  يادص  رـس و  نوچ  دنتفرگ . ار  رمع  بناج  ياهدع  دسیونب و  دهاوخیم  هچنآ  ات  دوش 
تفلاخم وا  راک  نیا  اب  نانآ  هک  تساخرب  اجنآ  زا  هنتف  نیرتگرزب  هک  درک  ریبعت  نینچ  نیا  تیاور  نیاربانب  سابع  نبا  دینک . میاهر  دومرف :

هک نیا  نتفگ  زا  سابع  نبا  دـنچ  ره  « 2 . » تشادزاب تیصو  نتشون  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانآ  هلداجم  ادص و  رـس و  دندرک و 
هّللا یّلص  ربمایپ  هک  نیا  هب  دنکیم  هراشا  وا  هک  دوشیم  روصت  اما  دنکیم . يراددوخ  دسیونب  تساوخیم  هچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

. تسا هدوب  نینچ  نیا  هشیمه  تیاور  نیا  زا  نایعیـش  ریبـعت  دـنک و  نییعت  دوـخ  ینیـشناج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشاد  دـصق  هلآ  هیلع و 
تردـپ : » دومرف شايرامیب  ماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  : » تفگ وا  درک . در  شدوخ  زا  یتیاور  لقن  اب  ار  ناتـساد  نیا  هشیاع 

ّنمتی  ) دنـشاب هتـشاد  یماـخ  ياـهلایخ  یناـسک  مسرتیم  اریز  مسیونب ، ياهماـن  اـت  ناوخ  ارف  نم  دزن  ار  نمحرلا ] دـبع   ] تردارب رکب و  وبأ 
رد و  «. 3 « » دندنسپیمن ار  رکب  وبأ  زج  یسک  نانمؤم  دنوادخ و  اّما  متسه ، یسک  ره  زا  رتهتـسیاش  نم  دنیوگب : ییاهزیچ  یناسک  و  ّنمتم )
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. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  هشیاع ] رظن  زا   ] دنموزرآ درم  نآ  هک  تسین  یکش  نیا 
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  لاوحا  هب  طوبرم  لاثم  ود  نانآ  يریگههبج  سابع و  نبا  هشیاع و  زا  لوقنم  تایاور  دروم  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب 

هب وا  نفد  نفک و  نایرج  يرامیب و  نیرخآ  نارود  رد  هلآ 
______________________________

یلع هلیـسوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رکیپ  نداد  لسغ  دروم  رد  تیاور  نیا  مود  شخب  ص 51  ج 2 ، تاقبط ، دعـس . نبا  (- 1)
هیلع یلع  دراد . یگنهآمه  نامه 62 )  ) سابع نبا  زا  لقن  هب  هبتع  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  زا  لوقنم  تیاور  اب  سابع  تبیغ  رد  مالّسلا  هیلع 

رب وا  رـس  هک  یلاح  رد  درپس  ناج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  و   » دـیامرفیم نیفـص  رد  شناهارمه  هب  باطخ  ياهبطخ  رد  مالّـسلا 
مامتها هب  نیفـص  هعقو  يرقنملا ، محازم  نب  رـصن  يردـص ) یلعل  هسأر  ّنإ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ضبق  دـقل  و  « ) دوب نم  هنیس 

ص 224. ( 1382 هرهاق ،  ) نوراه دمحم  مالسلا  دبع 
ص ج 2 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ص 17 ؛ یضرم ، باب  (، 1312 هرهاق ،  ) حیحص يراخب ، 439 ؛ ص 435 - ج 5 ، فّنـصم ، قازرلا ، دبع  (- 2)

1 ص 508. ج 2 / مالسا ، خیرات  . 38 - 37
ص 11. ۀباحصلا ، لئاضف  (، 1290 قالوب ،  ) حیحص ملسم ، (- 3)

ص:43  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
: دیوگ « 1  » دوعسم نب  هللا  دبع  نارای  زا  یکی  یفوک  لیبحرش  نب  مقرا  دوشیم . یسررب  لامجا 

ار یلع  تفگ : ربـمیپ  : » تفگ درکن »؟ تیـصو  هنوـگچ  : » متفگ هـن ». : » تـفگ ساـبع  نـبا  درک »؟ تیـصو  ربـمیپ  : » مدیـسرپ ساـبع  نـبا  زا 
ربمایپ شیپ  هس  ره  نوچ  و  یتسرف ». رمع  شیپ  سک  رگا  : » تفگ هصفح  و  یتسرف » رکب  وبأ  شیپ  سک  رگا  : » تفگ هشیاع  اـّما  دـیناوخب ».

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیـسر  زامن  تقو  نوچ  و  متـسرفیم » امـش  بلط  هب  سک  متـشاد  امـش  اب  يراـک  رگا  دـیورب  : » تفگ دـندمآ ،
.« دـییوگب رمع  هب  : » تفگ ربمایپ  وگب ». رمع  هب  تسا  لدـکزان  يدرم  وا  : » تفگ هشیاع  دـنک ». زامن  ناـسک  اـب  دـییوگب  رکب  وبأ  هب  : » تفگ

و تفر ، نوریب  دش و  کبس  ربمایپ  هاگنآ  داتـسیا  يزامنـشیپ  هب  رکب  وبأ  متفایمن ». شیپ  وا  زا  رکب  وبأ  روضح  رد  زگره  نم  : » تفگ رمع 
اجنامه زا  تسـشنب و  تشادـب و  دوب  هک  ییاج  هب  ار  يو  تفرگ و  ار  شاهماج  ربمیپ  تفر و  بقع  تفایرد  ار  ربمایپ  ندـمآ  رکب  وبأ  نوچ 

«2 . » درک زاغآ  تئارق  دوب  هدرکن  تئارق  رکب  وبأ  هک 
یقاب دوخ  زا  یتیصو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ارچ  هک  دننک  هیجوت  ات  دنادیم  ناملسم  ناثدحم  هتخاس  یلعج و  ار  تیاور  نیا  یناتیاک 

هیلع یلع  تفـالخ  ناـمز  زا  هفوک  نایعیـش  دـسریم . رظنب  یقطنم  ـالماک  ساـبع  نبا  هب  تیاور  نیا  دانـسا  تروـص  ره  رد  « 3 . » تشاذگن
هزیگنایب یفوک  لیبحرش  نب  مقرا  لاؤس  داد . رارق  دوخ  یـصو  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دندش  یعّدم  مالّـسلا 

. دوبن
لعفلاـب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تسوا . هب  بوـسنم  رگید  تاـیاور  دروـم  رد  وا  ياههاگدـید  ناـمه  تیاور  نیا  رد  ساـبع  نبا  رظن 

ارهاظ تیاور  نیا  لوا  شخب  دوب . هدرک  یتیـصو  نینچ  دنتـشادیمنزاب  راـک  نیا  زا  ار  وا  رگا  اـما  درکن ، مالّـسلا  هیلع  یلع  عفن  هب  یتیـصو 
لقن الیذ  هک  تسا  هشیاع  تیاور  ربانب  مود  شخب  تشادـن . نایرج  نیا  زا  یمیقتـسم  عالطا  تروص  ره  رد  وا  هک  تسا  سابع  نبا  هتخاـس 

لدکزان يو  : » متفگ دنک ». زامن  مدرم  اب  رکب  وبأ  دییوگب  : » تفگ دنداد ، زامن  گناب  دوب  رامیب  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دوشیم .
.« دتسیاب وت  ياج  هب  هک  درادن  بات  تسا و 

وبأ روضح  رد  نم  تفگ  رمع  هک  یماگنه  دـناوخب و  زامن  دـییوگب  رمع  هب  تفگ  ربمایپ  دـیوگیم : دوشیم و  فرحنم  سابع  نبا  هاـگنآ 
مایپ داتسیا . زامن  هب  رکب  وبأ  متفایمن  شیپ  وا  زا  رکب 

______________________________
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.199 ص 198 - ج 1 ، ( 1325 دابآردیح ، ، ) بیذهتلا بیذهت  رجح ، نبا  (- 1)
1811 ص 1810 - ج 1 ، يربط ، (- 2)

ص 506. ، 1 ج 2 / مالسا ، خیرات  (- 3)
ص:44  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ّمهم نیا  رکب  وبأ  هک  درکیمن  یقرف  وا  يارب  دوبن . تفالخ  يارب  یلیلد  تعامج  تماما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رظن  زا  تسا : نشور 
هب ار  يو  تفرگ و  ار  شاهماج  ياهرظتنم  ریغ  روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـیزرو  لـّلعت  رکب  وبأ  نوچ  و  رمع . اـی  دـهد  ماـجنا  ار 

. درک تئارق  دوب  هدرکن  تئارق  رکب  وبأ  هک  اجنامه  زا  تشادب و  دوب  هک  ییاج 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دندادب ، زامن  گناب  یتقو  تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  تیاور  هشیاع 

رکب وبأ  دییوگب  : » تفگزاب دتـسیاب ». وت  ياج  هب  هک  درادن  بات  تسا و  لدکزان  يدرم  يو  : » متفگ دنک ». زامن  مدرم  اب  رکب  وبأ  دـییوگب  »
: دومرف مّوس  راب  وا  فسوی ») بحاوص   ) دیفسوی نارای  امش  : » تفگ دش و  نیگمشخ  ربمایپ  متفگب و  نخس  نامه  نم  و  دنک ». زامن  مدرم  اب 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  تفر و  بقع  رکب  وبأ  دندرب ، دجسم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نوچ  و  دنک .» زامن  مدرم  اب  رکب  وبأ  دییوگب  »
زا يوریپ  هب  مدرم  درکیم و  زامن  ربمایپ  زامن  زا  يوریپ  هب  رکب  وبا  : » دـیازفایم سپـس  هشیاع  شاب ». دوخ  ياج  هب  هک  درک  هراشا  وا  هب  هلآ 

ناناملسم اب  وا  ياج  هب  يرگید ، هن  رکب ، وبأ  هک  دنکیم  دیکأت  راب  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نیاربانب  « 1 .« » دندرک زامن  رکب  وبأ  زامن 
. دنک زامن 

باحـصا نیرتهب  رکب  وبأ  وا  رظن  زا  هک  دوب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هشیاع  لـقن  هب  هک  دوب  نآ  زا  سپ  یناـمز  كدـنا  هعقاو  نیا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تسا : نشور  زین  ربماـیپ  نـیا  ار . رکب  وـبأ  هناـخ  رد  زج  هـب  دـندنبب  ار  اـهرد  هـمه  هـک  دوـب  هدوـمرف  تـسا و 

. دنکیم باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  ار  رکب  وبأ  وا  هک  دهد  ناشن  تساوخیم 
یّلص دمحم  تیاور  نیاربانب  دربب . مان  رمع  زا  ات  هتشاداو  ار  سابع  نبا  تسا  نکمم  هک  تسا  هشیاع  زا  یمّود  شرازگ  نیا  تروص  ره  رد 

ار مدرم  هک  داد  روتسد  بلطملا  نب  دوسالا  نب  ۀعمز  نب  هللا  دبع  شیومعرسپ  هب  دوب  هنومیم  شرسمه  هناخ  رد  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا 
و تخانـش ، ار  رمع  ياسر  يادص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنک . زامن  مدرم  اب  تفگ  وا  هب  دروخرب و  رمع  هب  هّللا  دبع  دـناوخب . زامن  هب 
ار رکب  وبأ  دـنرادیمن . اور  ار  نیا  ناناملـسم  زین  دـنوادخ و  : » دومرف دینـش  قفاوم  باوج  نوـچ  و  تسین »؟ رمع  يادـص  نیا  اـیآ  : » دیـسرپ

راک نیا  زا  ار  رکب  وبأ  درک  انمت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  راـب  ود  هشیاـع  هک  دوب  ناـمز  نیا  رد  دـنک ». زاـمن  مدرم  اـب  وگب  ناوخب و 
فاعم
______________________________

هیلع هّللا  یّلص  دمحم  روتـسد  هب  ضارتعا  نیا  ّتلع  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  یتیاور  رد  يرهز  . 1812 - 1811 ج 1 ، يربط ، (- 1)
دننادب و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ياج  هب  ار  یسک  زگره  دنشاب  هتشادن  تسود  مدرم  مدیسرتیم  هک  تسا  هدرک  هیجوت  نینچ  ار  هلآ  و 
،1008 ةریس ، ماشه ، نبا  ناک .] ثدح  لک  یف  هب  نومءاشتیـس  سانلا  نا   ] دننک شنزرـس  ار  رکب  وبأ  هداتفا  قافتا  هک  یموش  راک  نیا  يارب 

ص 559 باسنا ج 1 ، يرذالب ، 18 ؛ ص 2 ، تاقبط ج 2 ، دعس  نبا 
ص:45  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دـناوخ فسوی » بحاوص  ، » فسوی نارای  ار  شنارـسمه  وا  داد و  همتاخ  ثحب  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  نیا  اـت  درادـب 
طابنتسا نینچ  نیاربانب  داد . رییغت  ار  نآ  ادعب  رمع  هب  تبسن  دنیاشوخان  نخس  نیا  تلعب  هک  « 2 . » دشاب هشیاع  لوا  تیاور  دیاب  نیا  الامتحا 

تماما هب  رمع  باختنا  هشیاـع  رظن  زا  نوچ  درک و  زاـمن  مدرم  اـب  رمع  ادـتبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  يراـمیب  نارود  رد  هک  دوشیم 
ندناوخ زامن  هک  تخاس  ار  تیاور  نیا  راچانب  هشیاع  دوب  تفالخ  هب  وا  باختنا  يانعم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  فرط  زا  تعامج 
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«3 . » درکیمن دییأت  ار  نآ  وا  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لیم  فالخ  رب  رمع 
«4 . » تسا توافتم  دوب  هتفگ  البق  هچنآ  اب  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  قاحسا  نبا  زا  يربط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رکیپ  لسغ  دروم  رد 

تحص دیاش  نیاربانب  « 5 . » دنهد تبـسن  سابع  نبا  هب  ار  نآ  هکنآ  نودب  دـننکیم  لقن  ار  قاحـسا  نبا  تیاور  ود  ره  يرذالب  ماشه و  نبا 
لبنح نبا  ار  سابع  نبا  هب  تیاور  نیا  دانـسا  تسا و  دامتعا  دروم  ـالومعم  تیاور  لـقن  رد  يربط  دـشاب . دـیدرت  دروم  ثیدـح  نیا  دانـسا 

. دـشاب هدرک  لقن  فلتخم  ّتیعقوم  ود  رد  ار  هعقاو  کی  هرابرد  فلتخم  تیاور  ود  سابع  نبا  دـسریم  رظن  هب  نیاربانب  « 6 . » دنکیم دییأت 
نآ دـض  یتیاور  هتـشاداو  ار  هشیاع  مشاه و  ینب  زا  يرادـفرط  هب  الماک  تسا  یتیاور  تروص  ره  رد  هدرک ، لـقن  قاحـسا  نبا  هک  یتیاور 

سابع و بلاط ، یبا  نب  یلع  : » دیوگ سابع  نبا  دنک . نایب 
______________________________

ص 24. ج 6 ، دنسم ، لبنح ، نبا  (- 1)
. دنادیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  يرامیب  زاغآ  رد  ار  هعقاو  نیا  تیاور ، یلـصا  عبنم  يرهز ، نب  هّللا  دـیبع  زا  لقن  هب  تیاور  نیا  (- 2)

هدرک لقن  رمع  هفیلخ  هداون  هللا  دبع  نب  ةزمح  زا  يرهز  هک  یتروص  هب  ار  تیاور  نیا  نحل  دنداد  حیجرت  يدعب  عبانم  رتشیب  قاحـسا و  نبا 
يرهز زا  لقتـسم  يربط  دانـسا  دوب . هتفگن  وا  هب  ار  شگرزب  ردـپ  هرابرد  دـنیاشوخان  نخـس  نیا  نتفگ  الامتحا  هشیاع  دـننک . لیدـعت  دوب 

. تسا
یلو درک . مامت  مدرم  اب  ار  زامن  ماگنه  نآ  رد  رمع  تیاور  نیاربانب  تسا . هدش  تیاور  هعمز  نب  هللا  دبع  دوخ  زا  لقن  هب  ناتـساد  نیا  (- 3)
راک نیا  روتـسد  رمع )  ) وا هب  لصا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  درکیم  روصت  وا  تفگ  درک و  شنزرـس  ار  هعمز  نب  هللا  دـبع  ادـعب 

مدرم نیرتقیال  ار  رمع  رکب  وبأ  تبیغ  رد  هک  تفگ  تساوخ و  ترذـعم  وا  زا  هعمز  نب  هللا  دـبع  درکیمن . زاـمن  مدرم  اـب  هنرگو  دوب  هداد 
ص 322. ج 4 ، دنسم ، لبنح ، نبا  ، 1009 ص 1008 - هریس ، ماشه  نبا  تسنادیم . تعامج  تماما  يارب 

.1831 ص 1830 - ج 1 ، يربط ، (- 4)
ص 569. ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، 1819 ؛ ص 1818 - هریس ، ماشه ، نبا  (- 5)

نبا زا  همرکع ، زا  هللا ، دـبع  نب  نسح  زا  قاحـسا ، نبا  زا  تیاور  . 261 ص 260 - ج 5 ، ( 1351 هرهاق ، ، ) هیاهنلا ۀـیادبلا و  ریثک ، نبا  (- 6)
تسرد و یتیاور  نیاربانب  تسا  دانـسا  نودب  قاحـسا  نبا  تیاور  نیا  هک  دـنکیم  راهظا  بجعت  لامک  اب  یناتیاک  تسا . هدـش  لقن  سابع 

(. 1 ص 519 ج 2 / مالسا ، خیرات  . ) دنادیم قثوم  الماک  یتیاور  ار  نآ  وا  ور  نیا  زا  دشابیم . قاحسا  نبا  زا  قثوم 
ص:46  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زا یلوخ ، نب  سوا  دندوب . يو  لسغ  رادهدهع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هدش  دازآ  ود  نارقـش  دیز و  نب  ۀماسا  مثق ، لضف و  شنارـسپ ،
هزاجا وا  هب  ترـضح  نآ  ینک و  تیاعر  ربمایپ  هب  تبـسن  ار  ام  ّقح  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  یلع  يا  تفگ  ردـب ، نارواگنج  زا  راصنا و 

.« داد دورو 
نارقش هماسا و  دندینادرگیم . ار  يو  مثق  لضف و  سابع و  داد و  هیکت  دوخ  هنیس  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رکیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نهاریپ يور  زا  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نت  هب  نهاریپ  دادیم ، لسغ  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتخیریم و  وا  ناجیب  رکیپ  رب  بآ 

رد هک  تیادـفب  مردام  ردـپ و  : » تفگیم لـسغ  لاـح  رد  یلع  دروخیمن . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نت  هب  شتـسد  هک  دـیلامیم  ار  وا 
. دشن هدید  دوشیم ، هدید  يداع  ناگدرم  رد  هک  نانچ  يزیچ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رکیپ  زا  و  ياهزیکاپ ». گرم  یگدنز و 

. دنتـشاد روضح  وا  لسغ  رد  وا  یلاوم  زا  نت  ود  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یبسن  نادـنواشیوخ  طـقف  هک  هدـش  دـیکأت  تیاور  نیا  رد 
مـسارم نیا  رد  تکرـش  زا  دش ، نوفدم  درک و  تلحر  وا  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  هک  هشیاع ، هلمج  زا  وا  نارـسمه 

هّللا یّلص  ربمایپ  مارتحا  هب  دوبن . اجنآ  رد  هّکم  مدرم  زا  يرجاهم  چیه  یلو  تشاد  روضح  ائانثتسا  یندم  راصنا  زا  یکی  طقف  دندش . مورحم 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشن هنهرب  موسرم ، ّتنس  فالخ  رب  وا ، كرابم  رکیپ  هک  دش  یعس  اقیقد  هلآ  هیلع و 
دندرک فالتخا  دنهد  لسغ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنتـساوخ  یتقو  هک  درک  لقن  تفریذپن و  یلدشوخ  اب  ار  تیمورحم  نیا  هشیاع 

فالتخا نوچ  و  میهد ». شلـسغ  دراد  نت  هب  هماج  هک  نانچمه  ای  مینک  هنهرب  رگید  ناگدرم  نوچ  ار  ربمایپ  مینادیمن  ادـخ  هب  : » دـنتفگ و 
زا تسیک  دنتـسنادن  هک  یکی  هاگنآ  دشاب . هداتفین  شاهنیـس  رب  شاهناچ  هک  دوبن  نانآ  زا  سک  دوبر و  رد  ار  نانآ  یکبـس  باوخ  دـندرک 

یّلـص ربمایپ  نادنواشیوخ  دـیهد ». لسغ  دراد  نت  هب  هماج  هک  نانچمه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  درک  نخـس  اهنآ  اب  هناخ  هشوگ 
زور نآ  مـنادیم  زورما  ار  هـچنآ  رگا  : » تـفگیم هشیاـع  دـیازفایم ، تـیاور  نـیا  هدـنیوگ  دـندرک . تعاـطا  روتـسد  زا  هـلآ  هـیلع و  هـّللا 

وا و  هؤاسن ) الا  هلّسغ  ام  تربدتـسا  ام  يرمأ  نم  تلبقتـسا  ول  .« ) دادیمن لسغ  ار  وا  سک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  زج  متـسنادیم 
«1 . » دندادیم لسغ  ار  وا  دیاب  شنارسمه  اهنت  هک  درکیم  روصت  نانچ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  رگا  ربمایپ ، يوج  هزیتس  ساسحایب و  نادنواشیوخ  فالخ  رب  هک  دنامیمن  یقاب  یّکش  هدنونـش  يارب 
. دندشیمن هذخاؤم  دنوادخ  فرط  زا  دندرکیم  یمارتحایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  كرابم  رکیپ  هب  هشیاع ، يربهر  هب 

______________________________

. دنکیم فذح  ار  هشیاع  هنازوتهنیک  راتفگ  نیا  ( 1019  ) هریس ماشه ، نبا  ص 1831 ، ج 1 ، يربط ، (- 1)
ص:47  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ادخ ص] لوسر  زا  دعب  يافلخ  ]

شیرق تفالخ  ادخ و  لوسر  نیشناج  رکب : وبا 

هللا دبع  هب  دش  نییعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نیشناج  ناونعب  رکب  وبأ  نآ  رد  هک  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  عامتجا  هرابرد  یلـصا  تیاور 
يرییغت كدنا  اب  ار ، تایاور  نیا  «. 1  » دـناهتفرگ هیام  نآ  زا  ای  هدرک  هدافتـسا  تاعالطا  نیا  زا  رگید  تایاور  مامت  ددرگیمرب . سابع  نب 

هدروآ يرهز  ار  اهدنس  هلسلس  نیا  دناهدرک . لقن  لبنح  نبا  يراخب و  ماّمه ، نب  قازرلا  دبع  يربط ، ماشه ، نبا  فلتخم ، نایوار  هلسلس  رد 
هاگدید حوضوب  حرش  نیا  « 2  » تسا هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هبتع  نب  هّللا  دـبع  نب  هّللا  دـیبع  زا  لـقن  هب  ار  ساـبع  نبا  تیاور  وا  تسا و 

«3 . » مینک کش  نایوار  هلسلس  ندوب  هقث  رد  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  و  دنکیم ، سکعنم  ار  سابع  نبا  یصاصتخا 
______________________________

روط هب  ( 1844 ص 1837 - ج 1 ،  ) يربـط هدومن و  لـقن  یجرزخ  هرمع  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  هّللا  دـبع  زا  فنخم  وبا  هک  یتـیاور  ( 1)
260 - 233 1978 م ،)  ) 25 یسانشبرع ، هلجم  رد  رکب » وبأ  لوا  هفیلخ  باختنا  هرابرد  ون  یشرازگ   » رد ییناروم  تسا  هدرک  لقن  لصفم 
زا الماک  هک  دهدیم  ناشن  هدش و  يروآعمج  يوما  نارود  رخاوا  رد  تیاور  نیا  تسا . هدرک  یسررب  ار  نآ  ارصتخم   234 رد ص 233 -

حالـصا یـسررب و  تسا  هنارعاش  لوعجم و  نانخـس  زا  رپ  هک  ار  لـصفم  تیاور  نیا  ادـعب  ییناروم  تسا . هدوب  هاـگآ  ساـبع  نبا  تیاور 
(. 260 نامه 234 -  ) تسا هدرک 

، حیحص يراخب  345 ؛ ص 439 - ج 5 ، فنـصم ، قازرلا ، دبع  1823 ؛ ص 1820 - ج 1 ، يربـط ، ، 1016 - 1013 ةریـس ، ماشه ، نبا  ( 2)
نب حـلاص  رمعم ، قاحـسا ، نبا  دـشابیم : بیترت  نیا  هب  يرهز  زا  ثیدـح  نایوار   56 ص 55 - ج 1 ، دنـسم ، لـبنح  نبا  ص 31 ؛ دودح ،

. سنا نب  کلام  ناسیک ،
هک تیعقاو  نیا  هب  وا  اما  دریگیم  هدـیدان  ار  همدـقم  یـساسا  شخب  وا  هچ  رگا  دـنکیم . كرد  ار  تیاور  نیا  یلـصا  تیمها  یناتیاک  ( 3)

شخب ج 2 ، مالسا ، خیرات  . ) تسا نونظم  دشاب  هدش  تیاور  رمع  زا  میقتسم  لوق  لقن  اب  تیاور 
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ص:48  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد یلزنم  رد  ار  وا  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  رمع ، هفیلخ  يربهر  هب  جـح  نیرخآ  يرجه  لاس 23  هجح  يذ  رد  هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا 
دزن هب  يدرم  هک  مدوب  رمع  دزن  ینم  رد  زورما  دنکیم  لقن  نمحرلا  دـبع  تخومآیم . نآرق  نمحرلا  دـبع  هب  وا  و  «، 1  » درک تاقالم  ینم 

. منکیم تعیب  صخش  نالف  اب  نم  دریمب  باطخ  نب  رمع  رگا  دیوگیم  ینالف  : » تفگ دمآ و  وا 
نخـس نیا  زا  رمع  تّمتف ) ۀـتلف  اـّلا  رکب  یبا  ۀـعیب  تناـک  اـم  هللا  و  .« ) دـش ماـجنا  دوب و  هشیدـنا  رکف و  نودـب  يراـک  مه  رکب  وبأ  اـب  تعیب 

دنهاوخیم هک  داد  مهاوخ  رادشه  هفیاط  نیا  هرابرد  داتـسیا و  مهاوخ  مدرم  عمج  رد  بشما  دهاوخب ، ادخ  رگا  : » تفگ دـش و  نیگمـشخ 
هفیاط نیا  ياهوزرآ  هب  هک  رمع  خساپ  مهرما ) مهوبـصغی  نأ  نودیری  نیذلا  ءالؤه  مهرّذـحمف   ) دـننک بصغ  مدرم  تسد  زا  ار  تموکح 
ثحب هتـسویپ  سابع  نبا  دوب . مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  يارب  رظن  دروم  مولعمان  صخـش  هک  دراذگیمن  ههبـش  يارب  ییاج  دنکیم  هراشا 
مورحم دوخ  یعمج  قح  زا  ار  شیرق ، مدرم ، دـنهد و  صاـصتخا  دوخب  ار  تموکح  مشاـه  ینب  هک  هدوـب  نارگن  ادـیدش  رمع  هک  درکیم 

«2 . » دنزاس
مه درگ  ناـگیامورف  ساـنلا و  ماوع  جـح  مسوـم  رد  هک  ارچ  دـنکن ، ینارنخـس  اروـف  هک  درک  تحیـصن  ار  هفیلخ  فوـع  نب  نمحرلا  دـبع 
هک دنورب  هنیدم  هب  ات  دنک  ربص  دیاب  رمع  و  دوش . يّدج  بوشآ  ثعاب  دـننک و  ریبعت  ءوس  ار  وا  نخـس  هک  دوریم  نآ  لامتحا  دـنیآیم و 
نآ قباطم  كرد و  تسرد  ار  وا  نانخـس  هک  درک  ناوت  دامتعا  اهنآ  هب  دوب و  دـنهاوخ  راصنا  نیرجاهم و  لوسر ، هباحـص  نیب  رد  اجنآ  رد 

. تفریذپ ار  تحیصن  نیا  مه  هفیلخ  دننک . لمع 
______________________________

(. 514 ص 511 - ، 1
ج 3، تاقبط ، دعـس . نبا  . ) تسا هدـش  دـییأت  القتـسم  درکیم  یهارمه  ار  رمع  يرجه  لاـس 23  جـح  رد  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  ( 1)

(. ص 549 ج 7 ، مالسا ، خیرات  ص 95 ؛ شخب 1 ،
ص ج 1 ، باسنا ،  ) يرذالب هک  یتیاور  رد  تسا - هدش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ياهراشا  سابع  نبا  تیاور  رد  هک  دوشیم  ضرف  امومع  ( 2)
ار رسای  رامع  ظحاج  ص 25 ) حرش ج 2 ،  ) دیدحلا یبا  نبا  لقن  هب  تسا - هدش  هدرب  احیرص  مالّـسلا ] هیلع  یلع   ] وا مسا  هدرک  لقن  ( 583
ص 581) ج 1 ، باسنا ،  ) يرذالب هک  رگید  یتیاور  رد  تسا . هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  مه  رظن  دروم  صخش  و  دنادیم . نخـس  نیا  هدنیوگ 

یبا نبا  لـقن  هب  درک .» میهاوـخ  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  اـم  دریمب  رمع  رگا   » دوـب هتفگ  هک  دـنادیم  یـصخش  ار  ریبز  تسا  هدرک  لـقن 
رگا تسا . هدوب  هحلط  ینیشناج ، يارب  رظن  دروم  یمسر  ریغ  صخش  دنتشاد  دیکأت  ثیدح  لها  زا  یضعب  ص 25 ) ج 12 ، حرش ،  ) دیدحلا

ناـشیعامتجا قـح  زا  ار  شیرق  تساوـخیم  هک  ياهفیاـط  فرط  زا  مه  هحلط  درکیمن و  ناـمتک  ار  وا  مسا  ساـبع  نـبا  دوـب  هلأـسم  نـیا 
ناتـسبرع رد  یمالـسا  تاحوتف  ّهدر و  ینافوش ،  ) دنادیم ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار  درم  نیا  یتسردب  ینافوش  دشیمن . ینابیتشپ  دنک  مورحم 

ص 57. ( 1972 وتنروت ، )
ص:49  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هفیلخ هک  دنادب  دوب  قاتشم  تفرگ و  ياج  ربنم  یکیدزن  رد  تفاتش و  دجسم  هب  سابع  نبا  هعمج ، زور  رد  هنیدم  هب  رمع  تشگزاب  زا  دعب 
ریما تفگ : هنامرحم  دوب ، هتـسشن  اـجنآ  رد  ـالبق  هک  «، 1  » لـیفن نب  ورمع  نب  دـیز  نب  دیعـس  رمع ، رهاوخ  رهوـش  هب  وا  تفگ . دـهاوخ  هچ 
نیا زا  شیپ  هک  دیوگیم  ینانخس  هچ  : » تفگ دش و  نیگمشخ  دیعس  تسا . هتفگن  نیا  زا  شیپ  هک  تفگ  دهاوخ  یبلاطم  زورما  نینمؤملا 
لزان ودـب  باتک  تخیگنارب و  قح  هب  ار  دـمحم  لج  زع و  يادـخ  : » تفگ شنانخـس  هژیو  تیمها  رب  دـیکأت  زا  دـعب  هفیلخ  تسا »؟ هتفگن 

میدرک و راسگنس  يو  زا  سپ  زین  ام  درک و  راسگنس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوب و  راسگنـس  هیآ  درک  لزان  هک  اهزیچ  هلمج  زا  درک و 
كورتم هدرک  لزان  ادـخ  هک  ياهضیرف  منیبیمن و  ادـخ  باتک  رد  ار  راسگنـس  دـنیوگب ، یناسک  درذـگن و  زارد  یناـمز  هک  مراد  میب  نم 
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ّتنـس زا  نتـشگ  هک  دـیدرگن  ناردـپ  ّتنـس  زا  : » میدـناوخیم نینچ  نآرق  رد  ام  و  داد : همادا  دوخ  نخـس  هب  رمع  دـنوش . هارمگ  دـنراد و 
ار میرم  دنزرف  یـسیع  هک  نانچنآ  دـینکن  دـیجمت  دـح ] زا  شیب   ] ارم  » تسا هدومرف  مه  ادـخ  ربمایپ  اعطق  « »*« 2 .« » تسا رفک  هیام  ناردـپ 

«. ادخ ربمایپ  هدنب و   » دییوگب هکلب  دناهدرک ، دیجمت 
اب نم  دریمب ، باطخ  نب  رمع  رگا  ادـخب ، تسا » هتفگ  امـش  زا  یکی  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب   » تشگرب دوخ  یلـصا  عوضوم  هب  رمع  سپس 

. تفای ماجنا  دوب و  هشیدنا  نودـب  یناهگان و  يراک  رکب  وبأ  اب  تعیب  هک  دـیوگن  دروخن و  لوگ  بلطم  نیا  زا  یـسک  منکیم . تعیب  نالف 
نامدرم رکب ، وبأ  نوچ  هک  تسین  امش  زا  یسک  و  «. 3  » درک عفد  ار  نآ  رش  ادخ  نکیل  دوب  نینچ  نیا 

______________________________

هداد تشهب  هب  دورو  تراشب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  هرّشبم ، هرشع  زا  یکی  شیرق ، زا  يدع  هفیاط  زا  دیز ، نب  دیعـس  ( 1)
رمع رهاوخ  همطاـف  اـب  دیعـس  دوب  وا  يـالعا  دـج  لـیفن ، رمع ، گرزبردـپ  دوب ، هدرک  لوبق  مالـسا  رمع  زا  لـبق  وا  دوشیم  بوسحم  دوب ،

(. 7 ص 66 - ج 3 ، ۀباصالا ، ینالقسع ، رجح  نبا  . ) درک لوبق  ار  مالسا  وا  هناخ  رد  رمع  دوب و  هدرک  جاودزا 
. نآرق خیرات  یلاوش ، هکدلون و  كر : ( 2)

اوبغرت نا  مکب  رفک  ّهنإف  مکئابآ  نع  اوبغرت  ال  : » هللا باتک  نم  أرقن  امیف  أرقن  انک  دـق  انإ  مث  تسا : هدرک  لـقن  نینچ  هریـس  رد  ماـشه  نبا  * 
درادـن دوجو  نآرق  رد  ياهیآ  نینچ  اهنت  هن  یلو  مکئابآ »...  نع  اوبغرت  ال  : » لوقن انک  دـق  و  تسا : هدرک  لقن  نینچ  يربط  و  مکئابآ ». نع 

نامناردپ دنتفگ : شنامعنتم  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  ياهدنهدمیب  ياهیرق  چـیه  هب  وت ، زا  شیپ  ناس ، نیدـب  : » فرخز هروس  هیآ 23  اب  هکلب 
. دراد تریاغم  نومضم  نیمه  هب  نآرق  زا  يرگید  تایآ  و  مینکیم ». ادتقا  اهنآ  نییآ  هب  ام  دنتشاد و  ینییآ 

تنس لها  زا  تفالخ  نارادفرط  يارب  نآ  شریذپ  ارهاظ  هدوب  هنالوجع  یهابتشا  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  رکب  وبأ  باختنا  هک  رمع  رارقا  ( 3)
لقن ار  نآ  ص 574 ) ج 1 ، باسنا ،  ) يرذالب هک  سابع  نبا  تیاور  رد  تسا . راوگان  رایسب 

ص:50  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هتـشک هک  تسا  نآ  سرت  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  شتعیب  دنک  تعیب  يرگید  اب  ناناملـسم  تروشم  نودب  یـسک  رگا  و  دـنوش . يو  میلـست 

. دوش
یلع تشذگرد  ادخ  ربمایپ  یتقو  هک  دوب  نانچ  ام  هّصق  تفگ  داد و  حرـش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تلحر  زا  دـعب  عیاقو  رمع  دـعب 
رکب وبأ  شیپ  نارجاهم  دندرک ، ام  فالخ  زین  راصنا  دندنامب ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  دندوب  اهنآ  اب  هک  یناسک  ریبز و  مالّـسلا و  هیلع 
ردـب رد  هک  ار  « 1  » اـسراپ درم  ود  میتفرب و  اـهنآ  دـصق  هب  میور ، شیوخ  يراـصنا  ناردارب  يوس  اـیب  متفگ  رکب  وبأ  هب  نم  دـندش و  مهارف 

: دنتفگ میوریم ». شیوخ  يراصنا  ناردارب  شیپ  : » میتفگ دیوریم »؟ اجک  نارجاهم  هورگ  يا  : » دـنتفگ هک  میدـید  دـندوب  هتـشاد  روضح 
.« دینک مامت  ناتدوخ  نایم  ار  ناتراک  دیدرگرب و  »

نآ رد  هدیچیپ  هماج  هب  يدرم  دندوب و  مهارف  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  هک  دنتفر  نایراصنا  شیپ  دیوگ : میوریم ». اهنآ  شیپ  ادـخب  : » میتفگ
تساخرب راصنا  زا  یکی  هاگنآ  تسا ». رامیب  : » دنتفگ تسا »؟ نینچ  ارچ  : » متفگ هدابع » نب  دعس  : » دنتفگ تسیک »؟ نیا  : » متفگ دوب . نایم 

.« میاهدید هّیلب  امش  موق  زا  ام  دیربمایپ و  تعامج  نایشرق  امش  میمالسا و  هتسد  میراصنا و  ام  دعب ، اّما  : » تفگ درک و  ادخ  يانث  دمح و  و 
رکب وبأ  يور  شیپ  هک  مدوب  هدرک  مهارف  يراتفگ  شیوخ  رطاخ  رد  دنریگب ، ام  زا  ار  راک  دننزب و  رانک  ار  ام  دنهاوخیم  هک  مدید  دیوگ :

متـساوخن و  شاب » مارآ  : » تفگ منک  زاغآ  نخـس  متـساوخ  نوچ  دوب و  نم  زا  رتهتخپ  رتّرقوم و  هک  مدرکیم  وا  تیاعر  يّدـح  ات  میوگب ،
تفگ وا  میوگب  متـساوخیم  مدوب و  هدرک  مهارف  شیوخ  رطاخ  رد  هچ  ره  درک و  ادخ  يانث  دمح و  تساخرب و  وا  سپ  منک ، وا  ینامرفان 
هفیاط نیا  يارب  زج  ار  راک  نیا  برع  اما  دـینآ ، هتـسیاش  دـییوگب ، دوخ  تلیـضف  زا  هچ  ره  راصنا  هورگ  يا  : » تفگ نینچ  تفگ ، رتوکن  و 

مدنسپیم امش  يارب  ار  درم  ود  نیا  زا  یکی  نم  تسا و  رتهب  ناشبسن  لحم و  هک  دسانشیمن  شیرق 
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______________________________

يارب دناشن و  دوخ  ياج  هب  ار  وا  ادخ  ربمایپ  هکلب ، هدوبن . هدزباتش  يراک  رکب  وبأ  اب  تعیب  ادخب ،  » تفگ هک  هدش  لقن  رمع  زا  تسا : هدرک 
ياههاگدـید زا  نیا  دـننکیم . در  ار  نارگید  رکب  وبأ  زجب  نینمؤم  ادـخ و  هک : دومن  نایب  و  دومن » باختنا  نارگید  نیب  زا  ار  وا  دوخ  نید 

دوب هتلف )  ) هدزباتـش يراک  رکب  وبأ  باختنا  هک  ار  ترابع  نیا  نامه 581 )  ) يرذالب یتیاور  رد  هوالع  دشابیم - رود  رایـسب  رمع  یعقاو 
. دنکیم بیذکت  رمع  هب  ار  نآ  باستنا  دنادیم و  ریبز  هب  بوسنم 

. دندوب رکب  وبأ  تسود  هدابع و  نب  دعـس  نیفلاخم  زا  يدع  نب  نعم  هدعاس و  نب  میوع  صخـش  ود  نآ  هک  دراد  هراشا  يدـعب  تیاور  ( 1)
یبا نبا  . ) دـش نومنهار  هدـعاس  ینب  هفیقـس  هب  ار  اـهنآ  يدـع  نب  نعم  دـنوش و  لـمع  دراو  هک  دـندیزرو  رارـصا  رمع  رکب و  وبأ  هب  اـهنآ 

(. ص 19 ج 4 ، حرش ، دیدحلا ،
ص:51  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

شوخاـن ار  هملک  نیا  زج  يو  راـتفگ  زا  ادـخب  تفرگب . ار  حارج  نب  ةدـیبع  وبا  نم و  تسد  و  دـینک ». تعیب  دـیهاوخیم  ناشمادـکره  اـب 
رکب وبأ  نوچ  و  موشن . تساهنآ  نایم  رد  رکب  وبأ  هک  یموق  رالاس  دننزب و  مشاب  هدرک  یهانگ  هکنآیب  ار  مندرگ  متساوخیم  رتهب  متشادن 
کی نایـشیرق  هورگ  يا  ماهدید ، ناهج  مرگ  درـس و  هدومزآراک و  يدرم  نم  : » تفگ تساخرب و  راصنا  زا  یکی  درب ، رـسب  شیوخ  نخس 

.« امش زا  ریما  کی  ام و  زا  ریما 
: متفگ رکب  یبا  هب  مدیسرتب و  فالتخا  زا  دش و  مهرد  نخس  تساخرب و  اهادص  دیوگ :

تعیب زین  نایراصنا  دـندرک . تعیب  يو  اب  زین  نارجاهم  مدرک و  تعیب  وا  اب  دروآ و  شیپ  تسد  وا  و  منک ». تعیب  وت  اـب  اـت  رآ  شیپ  تسد  »
نب دعـس  ادخ  : » متفگ دـیتشک ». ار  هدابع  نب  دعـس  : » تفگ ناشیکی  دـنام و  ام  ياپ  تسد و  ریز  هدابع  نب  دعـس  هک  دـش  نانچ  و  دـندرک ».

.« دشکب ار  هدابع 
میوش راچان  دشاب و  یتعیب  ام  زا  سپ  دشابن  یتعیب  دنوش و  ادج  ام  زا  موق  رگا  میتشاد  میب  هک  دوبن  رکب  وبأ  تعیب  زا  رتراوتـسا  يراک  ادـخب 

.« دوش ادیپ  داسف  مینک و  تفلاخم  ای  میوش  اهنآ  وریپ  هاوخلدب  ات 
هّللا یّلـص  دمحم  نیـشناج  ناونعب  تموکح  ندرک  هضبق  يارب  هئطوت  هب  ار  راصنا  رمع  دـبلطیم . صاخ  یهّجوت  تیاور  نیا  فلتخم  داعبا 

. درک مهتم  دوخ  قح  زا  نارجاهم  ندرک  مورحم  هلآ و  هیلع و 
. دریگ رارق  ثحب  دروم  لاح ، ره  هب  دـیاب ، ریـسفت  نیا  دـننکیم . لیلحت  هنوگنیمه  هب  ار  راصنا  یماگـشیپ  نیا  امومع  مه  دـیدج  ناخروم 

هدماین دوجو  هب  زونه  دشیم ، متخ  ربمایپ  هب  هک  تّوبن  هلأسم  زا  رظن  فرـص  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ینیـشناج  ینعی  تفالخ ، هیرظن 
یمالـسا تاداقتعا  رد  هچرگ  راصنا ، تسا . یلکـشم  راـک  دنـشاب  هدرک  بلط  ار  نآ  دوخ  هناگادـج  عمجت  اـب  راـصنا ، هک  رّوصت  نیا  دوب .

تعیب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تلحر  اب  دندرکیم  روصت  دیدرت  نودب  دنتـشاد . مهـس  ّهدر  رد  لیابق  زا  يدادعت  دننام  و  دندوب ، خسار 
عّمجت اب  اهنآ  دوب  هدرک  انب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  یـسایس  هعماج  یـشاپورف  لامتحا  اب  تسا و  هدیـسر  نایاپ  هب  وا  اب  نانآ 

اهنآ دـندرک . عّمجت  نارجاهم  اب  تروشم  نودـب  روظنم  نیمه  هب  دـنریگ و  تسد  رد  دوخ  ار  ناشرهـش  رد  تردـق  هراـبود  دنتـساوخ  دوخ 
لیام هک  یئاهنآ  درک . دـنهاوخ  تعجارم  هّکم  دوخ  رهـش  هب  اذـل  دـنرادن  هنیدـم  رد  تماقا  يارب  یهّجوم  لیلد  نارجاهم  هک  دنتـشادنپیم 

راصنا هک  داهنشیپ  نیا  تفریذپ . دنهاوخ  ار  راصنا  تموکح  الامتحا  دننامب  هنیدم  رد  دنشاب 
ص:52  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

يدـعب تایاور  رد  هک  يروط  هب  هن  دوب  هنالداع  شزاس  کـی  داهنـشیپ  حوضوب  دـننک  باـختنا  ریما  کـی  دوخ  يارب  کـی  ره  نارجاـهم  و 
[ رمع  ] وا ياعدا  هب  رگا  دندوب - رمع  رکب و  وبأ  طقف  ناناملسم . هعماج  رد  فالتخا  يارب  هدننکهارمگ  هئطوت  کی  هدش ، هدهاشم  ناناملسم 

تموکح لماش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ینیـشناج  دندرکیم  رکف  هک  دیوگب - ار  رکب  وبأ  نانخـس  نامه  هتـشاد  دصق  هک  دوش  دامتعا 
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نارگید میلـست  برع  لئابق  هک  ارچ  دنک ؛ مهارف  دناوتیم  شیرق  طقف  ار  یتفالخ  نینچ  هک  درک  لالدتـسا  رکب  وبأ  دشابیم . برع  مامت  رب 
. دش دنهاوخن 

. دوب مشاه  ینب  سابع و  دندوب  هدرک  عمجت  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  ریبز  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هارمه  هک  ییاهنآ  زا  رمع  دارم  ینـشورب 
« »*« 1 . » تسنادیم مشاه  ینب  هب  قحلم  ار  وا  هک  قاحسا ، نبا  بناج  زا  اهابتشا  دیاش  هدش ، هدرب  هحلط  مسا  اهنت  رگید  هتسجرب  هباحـص  زا 

، رکب وبأ  زا  ریغ  دـشابیم . رمع  بناج  زا  یعافد  یـشوپهدرپ  کی  دـندش ، قحلم  رکب  وبأ  هب  تقو  نآ  رد  نیرجاهم  هک  نیا  رگید  فرط  زا 
نیا هک  درک  ضرف  ناوتب  دیاش  دنتشادن . روضح  هفیقس  هسلج  رد  یکم  هتـسجرب  باحـصا  زا  کی  چیه  انیقی  هدیبع  وبا  اهنآ  تسود  رمع و 

نیئاپ ای  طسوتم  هبترم  زا  هک  یّکم  هباحـص  زا  یتح  دناهدرکیم . یهارمه  اهنآ  یلاوم  هداوناخ و  ياضعا  یـصخش ، مزالم  دـنچ  ار  رفن  هس 
عبانم دناهتـشاد . ار  مالـسا  هدنیآ  يارب  ساسح  هعقاو  نیا  رد  تکرـش  راختفا  دنـشاب  هدرک  اعّدا  ادـعب  هک  هدـماین  نایم  هب  يرکذ  دنـشاب  مه 
رکب وبأ  اب  هفیقـس  رد  هک  دوب  يدارفا  نیتسخن  زا  وا  هک  دننکیم  رکذ  ار  هفیذح ، وبا  هدـشدازآ ) هدـنب   ) يالوم ملاس  دوجو  يدـعب  فلتخم 

نیتسخن ربتعم  عبانم  زا  کی  چیه  ار  وا  روضح  دنچ  ره  « 2 . » دوب هدرک  تعیب 
______________________________

نایب اهابتـشا  ار  هلأسم  نیا  تسا . هدـیدرگن  دـییأت  عباـنم  رگید  زا  هک  دربیم  ماـن  ار  هحلط  قاحـسا ، نبا  ص 1013 . ةریـس ، ماشه ، نبا  ( 1)
. دندوب هدرک  شروش  مالّسلا  هیلع  یلع  هیلع  هکم  رد  اکرتشم  مه  اب  امومع  عبانم  یمامت  رد  ریبز  هحلط و  هک  ارچ  دناهدرک 

یتأ لاق  بیلک ، نب  دایز  نع  هریغم ، نع  ریرج ، انثدح  لاق : دیمح ، نبا  انثدـح  تسا : هدرک  لقن  تروص  نیدـب  مه  يربط  ار  تیاور  نیا  * 
: لاقف نیرجاهملا ، نم  لاجر  ریبزلا و  هحلط و  هیف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لزنم  باطخلا  نب  رمع 

هک تفر  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  باطخ  نب  رمع   ) ص 21 ج 4 ، توریب ، پاچ  يربط  ۀـعیبلا »...  یلا  نجرختل  وا  مکیلع  نقرحـال  هللا  «و 
، هدنیاپ مساقلا  وبا  همجرت  يربط  .« ) منزیم شتآ  ار  هناخ  دییاین  تعیب  يارب  رگا  : » تفگ دندوب و  اجنآ  نارجاهم  زا  یناسک  ریبز و  هحلط و 

م ( 1328 ج 4 ،
ماکحالا يدروام ، ص 91 ؛ ( 1993 / 1413 مق ، ، ) یفیرش ریم  یلع  مامتها  هب  هرـصبلا ، برح  یف  ةرتعلا  دیـسل  ةرـصنلا  لمجلا و  دیفم ، ( 2)

ص 18. ج 6 ، حرش ، دیدحلا ، یلا  نبا  7 ؛ ص 6 - نب 1853 ، رگنا ، مامتها  هب  هیناطلسلا ،
ریاس يارب  رکب  وبأ  اب  اهنآ  لوا  تعیب  هک  دـشابیم  يرفن  جـنپ  زا  یکی  ملاس  هک  دـنکیم  لـقن  یلزتعم  یئاـبج  یلع  وبا  دـیفم  لـقن  قباـطم 

، هدیبع وبا  رمع و  زا  دعب  ملاس  هک  دراد  خسار  داقتعا  دیدحلا  یبا  نبا  دوب . یمازلا  هعماج 
ص:53  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب ار  وا  نز  نیا  اهدعب  هنیدم و  مدرم  زا  دوب  ینز  يالوم  ادتبا  ناریا و  مدرم  زا  ملاس  دشابیم . رابتعا  دروم  تایاور  نیا  اّما  دناهدرکن  دـییأت 
ياهزور نامه  رد  وا  دیزگرب و  دوخ  یگدناوخرـسپ  هب  درک و  دازآ  ار  ملاس  وا  هدیـشخب و  دوب  هکم  نارجاهم  زا  هک  هفیذـح  وبا  شرهوش 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  تشاد و  کیدزن  طباور  هدیبع  وبا  اب  دمآیم و  رامـشب  نارجاهم  زا  مه  راصنا و  زا  مه  وا  دش . هباحـص  زا  نیتسخن 
رد راصنا  زا  يوضع  ناونعب  وا  رارق  نیا  زا  دوب . لیاق  یّصاخ  مارتحا  وا  يارب  رمع  « 1 . » دوب هتسب  توخا  دقع  رمع  هدیبع و  وبا  وا و  نیب  هلآ 

قلطم تیرثـکا  تبیغ  ّتلعب  تروـص  ره  رد  دوـب . هدـمآ  اـهنآ  کـیدزن  رواـی  ناوـنعب  رمع  هدـیبع و  وـبا  هارمه  اـی  تشاد . تکرـش  هـفیقس 
دارفا زا  ارجام  نیا  ندینـش  يارب  سابع  نبا  هک  یقوش  هقـالع و  دـنکیم و  لـقن  ناـیرج  نیا  زا  رمع  دوخ  هچنآ  زج  هفیقـس ، رد  نیرجاـهم 
ارهاـظ هفیقـس  رد  رـضاح  راـصنا  و  درادـن . دوجو  عاـمتجا  نیا  دروـم  رد  يرگید  لقتـسم  تیاور  چـیه  دادیم ، ناـشن  دوـخ  زا  لوا  تسد 

لقن یتیاور  دنتـسنادیم ، یمالـسا  ریغ  يراک  ار  نآ  ناشیا  زا  يرایـسب  یتح  ادـعب  هک  دوخ  هناحـضتفم  تسکـش  زا  هک  دنتـشادن  ياهقالع 
. دننک

ار هفیقس  یعقاو  هیضق  هک  دوب  هدنام  یقاب  رمع  طقف  ءابرقع ، رد  ملاس  و  صمح ، رد  هدیبع  وبا  تشذگرد  رکب و  وبا  سردوز  گرم  زا  دعب 
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. دیوگزاب
رد دشیم  مه  مرکا  لوسر  هلیبق  هداوناخ و  لماش  هک  هتسجرب  نیرجاهم  اریز  تسنادیم  هنالوجع  یهابتشا  ار  هفیقس  رد  عامتجا  هجیتن  رمع 
راک نیا  هک  تخاس  هجوتم  ار  هعماج  وا  تسنادیم ، یتایح  یلیخ  ینوناق  ياروش  نیا  رد  ار  اهنآ  تکرش  وا  و  دنتـشادن . روضح  هسلج  نآ 
رکب وبأ  تفالخ  هب  سک  ره  زا  شیب  ناناملـسم  هک  درک  اعدا  دومن و  عافد  هسلج  نآ  هجیتن  زا  وا  همه  نیا  اب  دوش . رارکت  دـیابن  هدـنیآ  رد 

هب هک  ارچ  دـندرک  يراشفاپ  يروف  تعیب  يارب  هفیقـس  رد  رـضاح  نارجاـهم  هک  دومن  یهاوخ  ترذـعم  وا  نیا  رب  هوـالع  دنتـشاد . قاـیتشا 
. دندرکیم باختنا  ار  یسک  دوخ  نیب  زا  اهنآ  هکم  لها  تمیزع  زا  دعب  دیاش  هک  دوبن  يدامتعا  ینوناق  تروشم  يارب  راصنا 

هتفشآ و نایاپ  دیدرت  نودب  هنالوجع ، یهابتشا  ناونع  هب  هفیقس  زا  رمع  داقتنا  رگید  لیلد 
______________________________

هـسلج نآ  رد  ـالامتحا  هفیذـح  وبا  وا  یلو  تروص  نیا  رد  راـصنا . ناربهر  زا  لـبق  یتـح  دومن  تعیب  رکب  وبأ  اـب  هک  دوب  یـصخش  نیموس 
. دریگب تقبس  وا  زا  هدناوخرسپ  یلوم و  ناونعب  ملاس  هک  دوب  لاحم  اریز  تشادن  روضح 

.60 ص 2 - شخب 1 ، ج 3 ، تاقبط ، دعس ، نبا  دینک . هعجارم  ملاس  هرابرد  ( 1)
ص:54  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار يو  ات  دـندش  روهلمح  دوب  ضیرم  تقو  نآ  رد  هک  اـهیجرزخ  ربهر  هداـبع ، نب  دعـس  رب  شناوریپ  رمع و  هک  ارچ  دوب ، نآ  زیمآنیهوت 
زیمآتنوشخ نتسکش  مهرد  یناتیاک ، رظن  هب  اّما ، دنک  ضارتعا  شیرق  يارب  ینارمکح  مّلسم  قح  هب  دوب  هدرک  تأرج  وا  اریز  دننک ؛ هیبنت 

نیرتهب ناونعب  ار  وا  ات  دـندوب  هتفرگن  رارق  رکب  وبأ  ینارنخـس  تغالب  تمکح و  ریثأـت  تحت  راـصنا  یماـمت  هک  دـهدیم  ناـشن  هسلج  نیا 
ندز کتک  دنـشاب  هدرک  تعیب  رمع  رظن  دروم  صخـش  اب  اهنآ  همه  رگا  « 1 . » دنریذپب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ینیـشناج  يارب  باختنا 

. دندوب هدرک  راکنا  ار  نارجاهم  يربهر  زا  تعاطا  جرزخ ، زا  يوریپ  هب  الامتحا  راصنا  زا  هظحالم  لباق  دادعت  دوب . انعمیب  اهیجرزخ  ربهر 
هفیقـس عمج  رب  ار  دوخ  هدارا  روز  اب  دـنناوتب  ود  نآ  دـندش  بجوم  هک  ینایماح  دوش ، حرطم  رمع  رکب و  وبأ  نارادـفرط  تیوه  دـیاب  لاح 

ار راصنا  تیرثکا  جرزخ  الامتحا  دندوب و  رـضاح  تعیب  يارجام  رد  یّکم  نارجاهم  زا  دنچ  ینت  طقف  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اب  دننک ؛ لیمحت 
اب نیا  زا  شیپ  سوا ، زا  لهشالا  دبع  وا ، هفیاط  يراصنا و  ریضح  نب  دیـسا  هک  دنکیم  دییأت  ار  قاحـسا  نبا  ربخ  یناتیاک  دادیم ، لیکـشت 

سوا یمامت  تقیقح  رد  وا  رظن  هب  نینچمه  دـندوب و  هدـش  قحلم  اهنآ  هب  هفیقـس ]  ] عامتجا زا  لبق  هدوب و  هارمه  نیرجاهم  رگید  رکب و  وبأ 
يارب هک  تسا  حضاو  اریز  تسا  دیعب  الماک  دراد و  راکـشآ  یـضقانت  رمع  تیاور  اب  نیا  « 2 . » دندوب فلاخم  جرزخ  یماگـشیپ  اب  ادتبا  زا 

نیا اب  دنیامن . ذاختا  یمیمـصت  دوخ  رهـش  هدنیآ  تموکح  هرابرد  دـننک و  عمجت  اهنت  هک  دوبن  هدیدنـسپ  دنتـشاد  تیرثکا  دـنچ  ره  جرزخ 
لهـشالا و دبع  هفیاط  تیامح  راک  نیا  دنک و  تیامح  رکب  وبأ  زا  تفرگ  میمـصت  نیرجاهم  دورو  زا  دـعب  دیـسا  هک  دـسریم  رظن  هب  همه 

الاـمتحا هلیبق ، تساـیر  هلأـسم  رد  هداـبع  نب  دعـس  بیقر  دعـس ، نب  ریـشب  جرزخ  نیب  رد  تشاد . یپ  رد  ار  سوا  تیرثـکا  تیاـمح  دـیاش 
ای وا  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  کلذ  عم  « 3 . » درک تیامح  رکب  وبأ  زا  هدابع  نب  دعس  اب  تفلاخم  هب  هک  دوب  یسک  نیتسخن 

______________________________

ص 528. شخب 1 ، ج 11 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
.511 ص 510 - نامه ، ( 2)

لقن قاحسا  نبا  ص 18 ،) ج 6 ، حرـش ، رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زا  لقن  هب   ) راّـکب نب  ریبز  زا  لـقن  هب  . 1843 ص 1842 - ج 1 ، يربـط ، ( 3)
اعدا جرزخ  هک  یتروص  رد  دوب . یجرزخ  دعس  نب  ریشب  درک  تعیب  رکب  وبأ  اب  هک  راصنا  زا  یـسک  لوا  هک  دنراد  دیکأت  سوا  هک  دنکیم 

ار فص  هک  دـناهدوب  یناـسک  نیلوا  اـهنآ  هک  دـنیامنیم  مهّتم  ار  يرگید  فرط  ره  تسا . هدوب  یـسوا  ریـضح  نب  دیـسا  رفن  نیلوا  دـنراد 
یجرزخ دعس  نب  ریشب  يدعب  ربتعم  رظن  قباطم  دناهتسکش .
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ص:55  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دنشاب هدرک  ینامسج  هلمح  وا  هب  رمع  هارمه  هب  دنشاب  هدوب  هقالعیب  دعس  هب  تبسن  دنچ  ره  سوا 

هب دـندمایب  تعامج  اب  ناشیا  یتیاور  رباـنب  دـنادیم . نآ  تـالوحت  يارب  یعطاـق  هلحرم  تقیقح  رد  ار  هسلج  هب  ملـسا  ینب  دورو  یناـتیاک 
هب مدید  ار  ملسا  ینب  امش  نم  یتقو  طقف  تفگیم : هشیمه  رمع  دندرک و  تعیب  رکب  وبأ  اب  و  تشادن . ار  نانآ  شیاجنگ  هچوک  هک  يروط 

فورعم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  زا  صرقاپورپ  يرادـفرط  هب  هک  دـندوب ، هعازخ  زا  ياهخاش  ملـسا  ینب  « 1 . » مدرک ادـیپ  نیقی  يزوریپ 
هنیدـم هب  اـهنآ  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  داد . رارق  نارجاـهم  هبتر  مه  ار  اـهنآ  ناـشيرادافو  ساـپ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دـندوب و 
تیامح هدامآ  هشیمه  دندش و  نکاس  هنیدم  یکیدزن  رد  اهنآ  زا  ياهظحالم  لباق  دادعت  دـندوب . هدـنام  دوخ  نیمزرـس  رد  ای  هدرک  ترجه 
ندیـسر تردق  هب  يوزرآ  اب  اهنآ  هک  دروآ  باسح  هب  نینچ  ناوتیم  نیاربانب  دنتـشاد و  ترهـش  راصنا  نانمـشد  هب  اهنآ  دـندوب . ربمایپ  زا 

«2 . » دنشاب هدرک  تفلاخم  هدابع  نب  دعس 
دنداد تبثم  باوج  رمع  مکح  هب  يروف  اهنآ  دندیـشخب و  ینآ  يورین  رکب  وبأ  اب  تعیب  هلأسم  هب  دوخ ، دایز  دادعت  اب  اهنآ  هک  تسا  نشور 

. دنیامن دراو  تبرض  درمتم  هدابع  نبا  دعس  هب  هک 
تعیب نم  مسق  ادـخ  هب  هن ، داد : باوج  هناروسج  دعـس  دـنک . تعیب  وا  اـب  هک  تساوخ  هداـبع  نب  دعـس  زا  رکب  وبأ  یموـمع ، تعیب  زا  دـعب 

دننک يوریپ  نم  زا  هک  دوخ  هلیبق  مدرم و  هارمه  مشاب و  هدرکن  باترپ  وت  يوس  هب  نادریت  زا  ار  دوخ  ریت  نیرخآ  هک  یتقو  اـت  درک  مهاوخن 
سوا جرزخ و  یمامت  هک  ارچ  دنکن  رارصا  هدابع ] نب  دعس   ] وا تعیب  رب  هک  درک  تحیصن  ار  رکب  وبأ  دعـس  نب  ریـشب  دیگنج . مهاوخ  وت  اب 

هکنیا زا  لبق  درک  دنهاوخ  یگتسبمه  راهظا  وا  اب 
______________________________

باـتک رد  كر : دروم  نیا  رد  دومن . تعیب  رکب  وبأ  اـب  مه  رمع  زا  لـبق  یتـح  هدرک و  دـییأت  ار  شیرق  يرترب  هک  دوـب  راـصنا  زا  رفن  نیلوا 
، دیدحلا یبا  نبا  ص 322 ؛) ج 1 ، (، 84 ندیل 1967 -  ) یبرع طخ  خیرات  نیگزس ،  ) هّبش نب  رمع  درگاش  يرهوج ، رکب  وبأ  هتشون  هفیقسلا 

.115 ص 91 ، لمجلا ، دیفم . كر ، ، 40 ، 10 ص 9 - ج 6 ، حرش ،
رکب و وبأ  اب  دندش  رهاظ  هنحص  رد  قافتا  بسح  رب  ملـسا  ینب  ایآ  ص 514 . شخب 1 ؛ ج 2 ، مالسا ، خیرات  ص 1843 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)

. میرادن تسد  رد  دهدب  خساپ  ار  شسرپ  نیا  هک  یتاعالطا  دندوب . هداد  رادشه  راصنا  زیمآدیدهت  راتفر  زا  ار  اهنآ  رمع 
، یناملآ نابز  هب  يدـقاو  يزاغملا  زا  ياهمجرت  هصـالخ  هنیدـم ؛ رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نزواـهلو ، كر : ملـسا  ینب  هراـبرد  ( 2)
ص 94- شخب 1 ، ج 2 ، مالـسا ، خیرات  . 40 - 939 [، 1966 ندـنل ،  ] زنوج مامتها  هب  يزاغملا ، باتک  يدـقاو ، ، 4 - 373 نیلرب 1882 ،) )

(. مود عبط   ) مالسا فراعملا  ةرئاد  هعازخ »  » رتسیک . 180 ، 95
ص:56  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

مه زونه  وا  ایآ  هک  دیسرپ  وا  زا  درک و  تاقالم  هدابع  نب  دعس  اب  یقافتا  روطب  دش ، هفیلخ  رمع  هک  یتقو  دوش . هتـشک  رکب ] وبأ  تسدب   ] وا
ادخب تسا . هدش  راذگاو  وت  هب  « 1 [ » رمالا اذـه   ] تفالخ هک  نوچ  تسا  نینچ  هلب ،  » داد باوج  وا  دـنکیم . يراشفاپ  دوخ  یلبق  عضاوم  رب 

هب مه  دعس  دنک و  كرت  ار  هنیدم  تساوخ  وا  زا  رمع  مراد ». ترفن  مه  وت  ترواجم  زا  یتح  نم  تشاد و  حیجرت  وت  رب  ام  رظن  رد  وت  قیفر 
یهاچ زا  هّنجا  هک  دنکیم  لقن  هدابع  نب  دعـس  نب  دیعـس  نب  زیزعلا  دبع  وا  هون  تشذگ . رد  لاس 15  رد  الامتحا  ناروح ، رد  تفر و  ماـش 
رـسپ دناهدرک . لمع  رمع  ای  ادخ  روتـسد  هب  هّنجا  ایآ  هک  هدرکن  تقد  زیزعلا  دـبع  « »*«. 2  » دناهتـشک ار  جرزخ  دّیـس  اهنآ  هک  دنداد  ياوآ 

. دش مالّسلا  هیلع  یلع  نایماح  نیرترادافو  زا  یکی  ادعب  سیق  مان  هب  هدابع  نب  دعس 
دروم ( 96 ف /  ) یفوک یعخن  میهاربا  زا  یتیاور  نایاپ  رد  دندرکن ، تعیب  رکب  وبأ  اب  هفیقـس  رد  رـضاح  راصنا  زا  يدایز  رامـش  هک  رما  نیا 
راصنا زا  یـضعب  ای  راصنا  دیوگیم : وا  دندرک ، تعیب  رکب  وبأ  اب  مدرم  رمع  مادقا  زا  يوریپ  هب  بلطم  نیا  رکذ  زا  دعب  دریگیم . رارق  دییأت 
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«4 . » دنکیم در  دراد  یعیـش  یتیهام  هک  نآ  رطاخب  ار  تیاور  نیا  یناتیاک  « 3 ( » ایلع الا  عیابن  ال  .« ) مینکیمن تعیب  یلع  اب  زج  ام  : » دـنتفگ
ایآ هک  بلطم  نیا  دـشابیم و  نایّنـس  عضوم  زا  حوـضوب  تیاور  نیا  داـفم  تسین و  موـلعم  عّیـشت  هب  یعخن  میهاربا  تـالیامت  همه ، نیا  اـب 
مه دیعب  نکیل  تسا  مولعمان  دندرب  مان  ندیـسر  تردـق  هب  يارب  رکب  وبأ  شـشوک  لباقم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هفیقـس  ماگنه  رد  راصنا 

نیا رکب  وبأ  ندش  هفیلخ  زا  دعب  يروف  راصنا ]  ] اهنآ اما  « 5 . » تسین
______________________________

. تسا هدش  انعم  تفالخ  ای  تموکح  ناونعب  یلوا  عبانم  رد  رمالا » ذه   » ترابع نیا  ( 1)
.624 ص 623 - ج 3 ، مالسا ، خیرات  . 145 ص 144 - شخب 2 ، ج 3 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 2)

ای 16 ه لاس 15  رد  هدابع  نب  دعس  نوچ  دسریم  رظن  هب  رتتسرد  رمع  روتسد  هب  ارهاظ   ] رکب وبأ  روتسد  هب  دیلو  نب  دلاخ  هک  هدش  لقن  * 
دیدـحلا یبا  نبا  كر : . ) دـنداد تبـسن  ناینج  هب  ار  راک  نیا  صاصق  زا  سرت  يارب  تشک و  ماش  رد  ریت  اب  ار  هدابع  نب  دعـس  تشذـگرد ]

م (. 224 ص 223 - ج 17 ، حرش ،
.1818 ص 1817 - ج 1 ، يربط ، ( 3)

ص 513. شخب 1 ، ج 2 ، مالسا ، خیرات  ( 4)
زا وا  و  یفوتم 183 )  ) میهاربا نب  دعـس  نب  میهاربا  زا  دادـغب 1972  یناعلا  یکم  یماس  حیحـصت   ) تاّیقفوملا رابخالا  رد  راکب  نب  ریبز  ( 5)

ار رگیدـکی  اهنآ  دـندش . نامیـشپ  دوخ  تعیب  زا  رکب  وبأ  اب  تعیب  زا  دـعب  راـصنا  رثکا  هک  دـنکیم  لـقن  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نادـنزرف 
یبا نبا   ) دـیدرگ شیرق  نیب  رد  فـالتخا  دـیدجت  ثعاـب  نیا  دـندز . داـیرف  ار  وا  مسا  هدرب و  ماـن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندرک و  تمـالم 

دامتعا داجیا  ( 38 - 17 نامه ،  ) نارجاهم راصنا و  نیب  تاـفالتخا  هراـبرد  راّـکب  نب  ریبز  زا  لـماک  حرـش  ص 18 .) ج 6 ، حرـش ، دیدحلا ،
لقن نآ  نتم  رد  هک  يراعشا  نکل  دنکیمن ،

ص:57  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هدورـس و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  هک  یجرزخ  يراصنا  تباث  نب  ناسح  ياهیثرم  راعـشا  زا  نیا  دـنداد و  ماجنا  ار  راک 

. دریگیم رارق  دییأت  دروم  هدرک  تبث  ار  نآ  قاحسا  نبا 
: »*« دـیوگیم دـنکیم و  تیاکـش  تخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تیب  لها  راصنا و  تشونرـس  هرابرد  ناسح  اههیثرم ، زا  یکی  رد 

. ربق نایم  رد  وا  تبیغ  زا  دعب  وا ، طهر )  ) هریشع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  راصنا  رب  ياو 
. تسا هدش  هایس  همرس  گنر  دننام  نانآ  ياههرهچ  گنت و  راصنا  يارب  نیمز 

. میدرکن راکنا  دوخ  يارب  ار  وا  تاکرب  تامعن و  ندش  زیربل  ام  تسام ، نایم  رد  وا  ربق  دش و  هداز  ام  نایم  زا 
هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  هک  راصنا  ياعدا  « 1 . » درک یئامنهار  ار  دوخ  راصنا  تداهـش  ياههظحل  رد  دیـشخب و  راختفا  ار  ام  وا  طسوت  ادخ 

راجن ینب  زا  دیبل ] نب  دیز  نب   ] ورمع تنب  یملـس  بلّطملا ، دبع  ردام  مشاه و  رـسمه  هک  تسا  تقیقح  نیا  هیاپ  رب  هدـش  هداز  نانآ  زا  هلآ 
ساسا نیمه  رب  دنتسنادیم . دوخ  زا  شیرق  نوچمه  ار  بلطملا  دبع  ینب  وا  ماوقا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  اهنآ  تسا . هدوب  یجرزخ 

هک دنتشادن  یمازلا  چیه  اهنآ  دندوب و  هدش  ناملـسم  نانآ  زا  رفن  دنچ  طقف  هک  یلاح  رد  دنداد و  هانپ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  اهنآ 
هیلع هّللا  یّلـص  دمحم  ناوریپ  ناونعب  طقف  دنتـشادن  یبسن  تبارق  اهنآ  اب  هک  ار  شیرق  نیرجاهم  رگید  دننک . تظفاحم  مرکا ] ربمغیپ   ] وا زا 

نادـناخ هک  یتروص  رد  دنتـشاد  ار  راصنا  ینعی  دوخ  یلبق  نایماح  رب  تموکح  قح  ياـعدا  نونکا  ناـنآ  نیا  دوجو  اـب  دـنداد . هاـنپ  هلآ  و 
ینیـشناج يارب  رکب ] وبأ   ] هک یتقو  دنروآ »**« . يور  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  جرزخ  هژیوب  راصنا  هک  دوب  یعیبط  دندوب . هدز  رانک  ار  ربمغیپ 

راصنا و ياههرهچ  دش  حرطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 
______________________________
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بناج زا  هفیقـس  هسلج  زا  دعب  نارود و  رد  راصنا  راتفر  هرابرد  ثحب  هوالعب  دشاب . يدعب  ياههرود  رد  نآ  لعج  دوریم  لامتحا  هدیدرگ 
ندوب هقث  هرابرد  یتبثم  رظن  نسه  . 32 35 و ص 29 - ص 1 - 1989 م )  ) 36 یسانشبرع ، هلجم  جرزخ » سوا و  دروم  رد  یتالاقم   » نسه

. دراد بلطم  نیا  زا  شیپ  يرهوج  هفیقسلا  باتک  راّکب و  نب  ریبز  تایقفوم  دننام  یعبانم 
دقل دـمثالا و  نولک  مههوجو  ادوس  اوحبـصاف * دالبلا  راصنالاب  تقاـض  دـحلملا  ءاوس  یف  ّبیغملا  دـعب  هطهر * ّیبنلا و  راـصنا  حـیو  اـی  * 

دهشم ۀعاس  لک  یف  هراصنأ  هب * يده  هب و  انمرکأ  هللا  دحجن و  مل  انب  هتمعن  لوضف  و  هربق * انیفو  هاندلو 
.797 ( 1955 ندنل ،  ) قاحسا نبا  زا  هّللا  لوسر  ةریس  همجرت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یناگدنز  مویگ ، ، 1025 ةریس ، ماشه ، نبا  ( 1)

یلع يرجه  لاس 11  هجحیذ  مهدجه  زور  رد  عادولا  ۀجح  زا  تشگزاب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ریدغ  ثیدح  هبطخ و  ** 
ص:58  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دوب هدش  بصغ  ینیشناج  يارب  اهنآ  ملسم  قح  هک  ارچ  دش  هایس  ناّسح  رظن  رد  ربمغیپ  نادناخ 
شاک دـیوگیم »*« : دـهدیم و  رارق  هلمح  دروم  انلع  ار  شیرق  رکب و  وبا  ناّـسح ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  يارب  رگید  ياهیثرم  رد 

. دنتخیر وا  يور  كاخ  دندرک و  ناهنپ  ربق  رد  ار  وا  هک  يزور 
. دنامیم هدنز  وا  زا  دعب  ام  زا  ینز  هن  درم و  هن  تشاذگیمن و  یقاب  ار  ام  زا  کی  چیه  ادخ 

. دوب هدرک  رّدقم  ادخ  هک  دوب  ياهلأسم  نیا  اّما  دندش ، لیلذ  ظاحل  ره  زا  راّجن  ینب 
«1 . » دندرک فرص  لطاب  هب  دوخ  نیب  هناخاتسگ  انلع  ار  نآ  و  دندرک . مورحم  نآ  زا  ار  مدرم  مامت  میسقت و  دوخ  نیب  ار  ءیف  اهنآ 

نکیل « 2 . » دـنکیم هراشا  رکب  وبا  طّسوت  ءیف  ینآرق  مهـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ثرا  زا  مشاـه  ینب  ندرک  مورحم  هب  رخآ  رطس 
هک دیـشکن  یلوط  دوب . هدـش  رّدـقم  ادـخ  بناج  زا  بصغ  نیا  دـیوگیم  دوشیم  هدـید  ناّسح  كاـنزوس  هلمح  نیا  رد  یمیلـست  تلاـح 

. دیسر نایاپ  هب  مه  راصنا  تمواقم 
رد بهل  وبا  باقعا  زا  یکی  قاحسا ، نبا  لقن  هب  دنتسشنن  تکاس  دوخ  زین  مشاه  ینب 

______________________________

همه : » دیامرفیم هبطخ  نیا  زا  یـشخب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا . فورعم  دومرف  نییعت  دوخ  زا  دـعب  ینیـشناج  تفالخ و  هب  ار 
نوراه ماقم  دـننام  نم  هب  تبـسن  وا  ماقم  تسا و  نم  زا  دـعب  ماما  نم و  نیـشناج  نم و  یـصو  نم و  ردارب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  دـننادب 
نامرف نیا  تسامش و  ياوشیپ  یلو و  ادخ ، لوسر  ادخ و  زا  دعب  وا  دمآ و  دهاوخن  نم  زا  دعب  يربمغیپ  هکنآ  زج  تسا ، یـسوم  هب  تبـسن 

نانآ دنتـسه و  وا  لوسر  ادخ و  امـش  یلو  هک  تسین  نیا  زج   » تسا هدمآ  وا  باتک  رد  تسا و  هدومرف  رداص  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ار 
عوـضوم رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  ینیما  همـالع  (. 55 هدـئام / « ) دـنهدیم تاکز  عوکر  لاح  رد  دـننکیم و  زامن  هماـقا  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک 

ار دوخ  باتک  هدرک و  عمج  تنس  لها  ياهباتک  زا  ار  نآ  كرادم  دانسا و  هیلک  هدرک و  یقیقد  ثحب  یخیرات  ظاحل  زا  مخ  ریدغ  ثیدح 
، یبرعلا بتکلا  راد  بدالا ، ۀنـسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  دمحا ، نیـسحلا  دبع  یفجنلا ، ینیمالا  كر : تسا . هدناسر  پاچ  هب  دلج  رد 11 

. نآ یسراف  همجرت  و  1968 م . 1387 ه - نانبل ، توریب ،
ینب باقر  ّتلذ  ارکذ  یثنأ و ال  هدعب  شیعی  مل  و  ادحا * هدـعب  انم  هللا  كرتی  مل  اردـملا  هقوف  اوقلا  هوبیغ و  و  هدـحلمب * هوراو  موی  انتیلف  * 

ارده مهنیب  اراهج  هودّدب  و  مهلک * سانلا  نود  ءیفلا  مستقا  اردق و  دق  هللا  رما  نم  ارما  ناک  و  مهلک * راجنلا 
ص 690. هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یناگدنز  مویگ ؛ ص 1025 ؛ ةریس ، ماشه ، نبا  ( 1)

ارچ تسا  هدشن  هجوتم  ار  رطس  نیا  تیمها  وا  هک  تسا  حضاو  تشاددای 1 . ص 690 ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یناگدنز  مویگ ، ( 2)
. دشابیم مهبم  لبق  اب  نآ  هطبار  دنکیم  نایب  هک 

ص:59  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
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«1 . » دهدیم خساپ  نینچ  ریز  راعشا  رد  دوخ  دنواشیوخ  تیقفوم  هرابرد  رکب  وبا  هفیاط  زا  هرم  نب  میت  ياهییوگهفازگ  لباقم 
. دنادرگب يور  یلع )  ) نسحلا وبا  زا  هژیوب  مشاه و  ینب  زا  تفالخ )  ) رما نیا  هک  متشادن  نامگ  نم 

؟ دوبن وا  یبن  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  نامدرم  نیرتاناد  ایآ  دناوخ و  زامن  نانآ  هلبق  فرط  هب  هک  دوبن  یسک  نیلوا  وا  ایآ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ندناشوپ  نفک  نداد و  لسغ  راک  رد  لیئاربج  و  دید . ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  وا  و 
زا هچنآ  و  دنرادن . يدیدرت  هراب  نیا  رد  زین  نانآ  دوخ  دراد و  ییاهنتب  ار  همه  وا  دنراد  نارگید  هچ  ره  هک  تسا  یسک  وا  دوب . وا  روای  هلآ 

. تسین نارگید  رد  تسه  وا  رد  اهیکین 
نادب هک  تسا  ییاهبیرف  نیرتدب  زا  دیدرک  امـش  هک  یتعیب  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  مینادب . مه  ام  ات  دییوگب  تشادزاب ؟ وا  زا  ار  امـش  زیچ  هچ 

. دیدش راچد 
يرعاش وا  دیاش  و  « 2 ، » دوب هدرک  جاودزا  بلطملا  دـبع  نب  سابع  رتخد  هنمآ  اب  هک  تسا  بهل  وبا  نب  هبتع  نب  سابع  زا  رعـش  نیا  الامتحا 

یشومارف هب  وا  راعشا  هدش ، نعل  نآرق  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یمومع  اب  وا  کیدزن  تبـسن  رطاخب  اما  هدوب - مه  تیحالـص  اب 
زا مالّسلا  هیلع  یلع  « 3 - » لضف شرسپ  هب  اصوصخم  دناهداد  تبسن  نارگید  هب  هدنام  یقاب  هچنآ  هدش و  هدرپس 

______________________________

ماکحالاب و ساـنلا  ملعا  و  مهتلبقل * یلـص  نم  لوا  سیل  نسحلا أ  یبا  نع  اـهنم  مث  مشاـه  نع  فرـصتم * رمـالا  نا  بسحا  تنک  اـم  ( 1)
یف هیف  ام  موقلا  یف  سیل  و  هب * نورتمی  مهیف ال  اـم  هیف  اـم  نفکلا  لـسغلابف و  هل  نوع  لـیربج  نم * یبنلاـب و  ادـهع  ساـنلا  برقا  ننـسلا و 

دیدحلا ج 6 ص 21 یبا  نبا  نبغلا  مظعا  نم  انبغ  اذ  ّنا  اه  هملعنف * هنع  مهدر  يذلا  اذ  ام  نسحلا 
ص 22. ج 3 ، توریب 1974 ،)  ) يدومحملا رقاب  دمحم  مامتها  هب  فارشالا ، باسنا  يرذالب ، بسن ؛ يریبز ، ( 2)

رد یلزتـعم  یفاکـسا  رفعج  وـبا  بهل و  یبا  نبا  هبتع  هب  ( 138 / 2 ندیل 1883 - نامـستوه ، مامتها  هب  خـیرات ،  ) یبوقعی ار  راعـشا  نیا  ( 3)
مامتها هب   ) داشرا رد  دیفم  خیش  ص 232 .) ج 13 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) دنادیم بوسنم  يومأ  برح  هب  نایفس  وبا  هب  هینامثعلا  باتک 

بوـسنم يراـصنا  تباـث  نبا  ۀـمیزخ  هب  ار  نآ  یفوـتم 228  هشیاـع  نبا  زا  لـقن  هب  ، 15 - 14 نارهت 1377 ،/ يوماـیملا ، يوسوملا  مظاـک 
هب هیمالسالا ) بتکلا  راد  پاچ   ) هفیقسلا باتک  رد  بلطملا . دبع  نب  ثراح  نبا  نایفس  وبا  نب  هللا  دبع  هب  ص 118 )  ) لمجلا رد  دنادیم و 

، ۀباحصلا ۀفرعم  یف  هباغلا  دسا  ریثا ، نبا  دشابیم و  بلطملا  دبع  نب  سابع  هب  بوسنم  ص 78 )  ) یلالهلا سیق  نب  نامیلس  زا  لقن 
ص:60  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

باختنا هرابرد  رمع  هیجوت  « 1 . » تسا رتزیزع  زیچ  ره  زا  وا  شیپ  نید  حالـص  هک  ارچ  دنکن ، تئارق  ار  نآ  دننام  راعـشا و  نیا  تساوخ  وا 
صخـش اب  دوب  نکمم  اهنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دوب  راصنا  بناـج  زا  رطخ  ساـسحا  رطاـخب  دوب  هنـالوجع  یهابتـشا  هک  رکب  وبا  يروف 

. دنکیم داجیا  يرگید  شسرپ  نیا  و  دنشابن . قفاوم  شباختنا  اب  نیرجاهم  هک  دننک  تعیب  يرگید 
رضاح نیرجاهم  هک  دنزادنیب ، ولج  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  یتح  ای  دننک و  باختنا  ار  یـسک  دوخ  نیب  زا  هنیدم  لها  هک  دوب  نآ  ناکما  دیاش 

. دننزب لمع  هب  تسد  هبناجهمه  عیـسو و  ياروش  کی  لیکـشت  داهنـشیپ  نودب  درک  راداو  ار  ود  نآ  نارگن و  ار  رمع ] رکب و  وبا   ] هسلج رد 
نیا رد  هک  درب  راکب  ار  دوخ  ششوک  همه  شاینارنخس  رد  رکب  وبا  هک  دوشیم  مولعم  مینک  دامتعا  رمع  رصتخم  حرش  هب  هراب  نیا  رد  رگا 

دنهاوخ تعاطا  شیرق  زا  طقف  بارعا  هک  داد  رارق  اعدا  نیا  رب  ار  تموکح  يارب  شیرق  قح  وا  دـیاین . نایمب  مالّـسلا  هیلع  یلع  مسا  هلأسم 
یلبق ياعدا  فالخ  رب  رکب  وبا  هفیقـس ، عیاقو  هرابرد  يدـعب  تیاور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  اب  اهنآ  يدـنواشیوخ  رطاـخب  هن  درک 

هک تسا  یتوعد  لاح  ره  هب  یجاجتحا  نینچ  دـنادیم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  اب  يدـنواشیوخ  رد  ار  شیرق  ّتیمکاح  هلأـسم  دوخ 
هک تـسا  یـشمطخ  نـیا  و  دـنکیم . داـجیا  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلــص  دـمحم  نادـنواشیوخ  نیرتـکیدزن  ناوـنعب  مشاـه  ینب  يارب  ار  یّقح 

لابند دـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ماوقا  زا  ینعی  شیرق  زا  دـیاب  هفیلخ  هک  ار  ّتنـس  لها  هیرظن  هیلع  امئاد  یعیـش  ناگدـننکهلداجم 
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. دناهدرک
«2 . » درکیم زیهرپ  يدنواشیوخ  هطبار  هرابرد  ثحب  زا  رطاخ  نیمه  هب  الامتحا  مه  رکب  وبا 

اهنآ ایآ  دناهدرک ؟ لمع  هدش  باسح  همانرب  کی  قباطم  ای  دوخب  دوخ  هفیقس  رد  رـضاح  حاّرج ] هدیبع  وبا  رمع و  رکب ، وبا   ] رجاهم هس  ایآ 
دندوب هدیسر  قفاوت  هب  مه  دیاش  دندوب و  هدرک  ثحب  ینیشناج  هرابرد  دوخ  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تلحر  زا  لبق  اصوصخم 

ار رکب  وبا  هک 
______________________________

( دوب هدـشن  مه  دـلوتم  نامز  نآ  ات  هک  وا   ) بهل یبا  نب  هبتع  نب  سابع  نب  لضف  هب  ص 40  ج 4 ، ،[ 1871 - 1869 / 1287 هرهاق 1285 - ]
سابع هرابرد  رجح  نبا  بلطم  دندومن . مهارف  نم  يارب  ار  عبانم  نیا  ناشیا  هک  مرازگساپس  یسردم  نیسح  داتـسا  زا  نم  دنکیم . بوسنم 

. دشابیم لضف  شدنزرف  ای  هبتع  نب  سابع  هب  بوسنم  ایآ  هدش  لقن  راعـشا  هک  دـشابیم  مهبم  ( 1 - 30 / 4 ۀـباصالا ،  ) بهل یبا  نب  هبتع  نب 
تشاددای 2. باتک ص 256 و 303  نیمه  كر : ددرگیم . بوسنم  لضف  شدنزرف  هب  هبتع  نب  سابع  راعشا  هک  رگید  ياههنومن  يارب 

ص 581. تایقفوملا ، ریبز ، كر : راکب . ریبز  تایقفوملا  زا  لقن   21 حرش 6 / دیدحلا ، یبا  نبا  ( 1)
يارب هـن  رکب  وـبا  هـک  دراد  داــقتعا  وا  تـسا . هدرکن  ثـحب  شیرق  قــح  هراــبرد  زگره  رکب  وــبا  هـک  دــنکیم  در  ار  نـیا  یناــتیاک  ( 2)

چیه نکل  ( 540 ، 1 مالسا 2 / خیرات  . ) دش باختنا  شایقالخا  فاصوا  يارب  هکلب  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  اب   ] شايدنواشیوخ
. دش ناونع  رکب  وبا  بناج  زا  تفالخ  يارب  شیرق  قح  هیرظن  هک  تسین  دیدرت  ياج 

ص:61  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دناوتیم هیـضرف  نیا  در  رد  یبوخ  لئالد  دراد . تلالد  بلطم  نیا  رب  سنمال  تردق  ثلثم  هیـضرف  دنزادنیب و  ولج  بسانم  یباختنا  ناونعب 

ار نآ  ادیدش  وا  هک  دـشابیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تلحر  زا  دـعب  رمع  يروف  يراشفاپ  هیرظن  نیا  در  رب  حیرـص  لیلد  دوش . هئارا 
دیکأت رمع  هریره ، وبا  لقن  ربانب  تشاد . رذح  رب  نیقفانم  بذک  تاعیاش  ندرک  لوبق  زا  ار  رـضاح  ناناملـسم  دـنلب  يادـص  اب  درک و  راکنا 

تشگ و دهاوخرب  هرابود  توف  زا  دعب  زور  لهچ  هتفر و  ادخ  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  دننام  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  درک 
رد یلبق  قفاوت  رگا  « 1 . » تسا هدرم  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم   ] دننک اعدا  هک  درک  دهاوخ  عطق  ار  یناسک  ياپ  تسد و  هک  درک  دیدهت 

عـضاوم يروف  راکنا  نکل  دنک  لصاح  دوخ  يارب  یتصرف  ات  دوب  یلبق  هشقن  اب  هدش و  باسح  رمع  لمع  نیا  هک  مینک  ضرف  دیاب  دوب  راک 
ناناملـسم نیب  رد  دعب  زور  رد  دوخ  یهاوخترذعم  رد  يدح  ات  رمع  هکلب  تسا . هدوبن  روطنیا  هک  دـهدیم  ناشن  رکب  وبا  بناج  زا  رمع 

دـنکیم و ناشیا  روما  ریبدـت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هتـشاد  داقتعا  تسا و  هدوب  صلخم  دـندوب  هدرک  عمجت  یمومع  تعیب  يارب  هک 
[ رمع  ] وا هک  دهدیم  حیضوت  سابع  نبا  هب  دوخ  تفالخ  نارود  رد  ادعب  « 2 (. » انرخآ نوکی  یتح  انرمأ  رب  دیس   ) دریمیم اهنآ  همه  زا  دعب 
ات میدینادرگ  اهتما  نیرتهب  ار  امش  هک  تسا  نینچ  يرآ  : » دیوگیم هک  اجنآ  دوب  هدیمهف  طلغ  ار  هیآ 143 ) هرقب ، هروس   ) ینآرق هیآ  ینعم 

دشاب و نانآ  لامعا  نیرخآ  دهاش  ات  دنامیم  شیوخ  تّما  نایم  رد  ربمایپ  متـشادنپ  و  دشاب » هاوگ  امـش  رب  ربمایپ  دیـشاب و  هاوگ  نامدرم  رب 
وا نکیل  دوـب ؛ هدرک  رکف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تلحر  ناـکما  هـب  رمع  املـسم  « 3 . » دوـب رادـنپ  نیا  يور  زا  متفگ  هک  نانخـس  نآ 

یّلـص ربمغیپ  تلحر  بیذکت  يارب  وا  لمعلا  سکع  دوب . هتـشادهگن  رود  دوخ  نهذ  زا  ار  رکف  نیا  مالـسا  تخـسرس  دـنت و  یماح  ناونعب 
ور نیا  زا  « 4 . » تشادن داقتعا  نیا  هب  وا  هدوب و  شوج  دوخ  انیقی  هلآ  هیلع و  هّللا 

______________________________

.1816 ص 1815 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص 1828. نامه ، ( 2)

ص 568. ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، 1830 ؛ ص 1829 - نامه ، (- 3)
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هک دـنادب  دـشن  قفوم  رمع  دـننام  یـصخش  هک  تسین  یندرک  رواب  نیا  درادیم  راهظا  ( 43 ص 42 - ج 2 ، حرـش ،  ) دـیدحلا یبا  نبا  ( 4)
جره و شروش و  رطخ  ساسحا  رطاخب  هک  دومن  ششوک  دوخ  راکتبا  هب  وا  هک  درادیم  راهظا  هدرک و  تلحر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 

ساسحا نیا  مدرم  رد  رمع  لمعلا  سکع  هزیگنا  هک  تسا  حـضاو  دـنک . مارآ  ار  مدرم  هار  نیا  زا  اـت  درادـهگن  ناـهنپ  ار  هلأـسم  نیا  جرم ،
رگا و  تسا . هدومن  تلحر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  دوـب  هدرک  لـصاح  نیقی  اصخـش  وا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نکیل  دوـب ، رطخ 
نیا هک  تسا  حضاو  دوب . هدرک  هابتـشا  هلأسم ] نیا  رد   ] وا هک  دنکیم  رارقا  دعب  درکیمن و  ناهنپ  مه  دـعب  ار  نیا  وا  دوب  رارق  نیا  هب  هلأسم 

وا یسایس  تیعضو  هب  حیرص  رارقا 
ص:62  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

يارب ییاـههشقن  حرط  اـب  دوـشیمن  روـصت  دوـب و  هدیـشیدنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تلحر  زا  دـعب  ياهدـماشیپ  هب  تردـن  هب  رمع 
. دشاب هدرک  تقفاوم  وا  ینیشناج 

نیا تشادن و  ار  نآ  راظتنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تلحر  عقوم  رد  وا  هچرگ  تسا . هلأسم  نیا  اب  توافتم  الماک  رکب  وبا  هیـضق  نکیل 
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  هک  تشادن ، يدیدرت  کش و  چیه  وا  نکیل  دوشیم ، راکـشآ  « 1  » حنـس رد  دوخ  یگداوناخ  هناخ  رد  وا  تماقا  زا 

هعماج روما  يزیرهمانرب  تیریدم و  رد  هکم ، مارآ  رگباسح  لماک و  يرادمتـسایس  رجات و  ناونعب  وا  درک . دهاوخ  تلحر  يزور  کی  هلآ 
تلحر ياهدـماشیپ  تقد  اب  وا  تشاد ، تکرـش  اـهراک  رد  کـیدزن  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  داـمتعا  اـب  ریـشم  ناونعب  مه  نیملـسم 

یّلـص دمحم  هک  ياهعماج  كرتشم  عفانم  هب  قیمع  هقالع  رطاخب  رکب ] وبا   ] وا دوب . هدرک  هعلاطم  شیپ  زا  ار  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ]
رتارف یتح  بارعا و  یمامت  رب  ار  نآ  هداد و  هعسوت  ار  دوخ  رادتقا  نیا  هک  دوب  قاتشم  یلیخ  دوب  هدرک  سیسأت  مالسا  مان  اب  هلآ  هیلع و  هّللا 

وا نکیل  دشاب  هتشاد  هفیلخ  ینعی  یسایس  نیـشناج  دیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دوشن ، قرفتم  هعماج  دوب  انب  رگا  دنارتسگب  مه  نآ  زا 
، وا دشاب . وا  دوخ  هفیلخ  نآ  دوب  هتفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  دـیدرت  نودـب  رکب  وبا  دـشاب ؟ یـسک  هچ  دـیاب 

دنمتردق نافلاخم  وزرآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  تشاد  میمـصت  تفالخ ] هلأسم  هرابرد   ] هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  بناج  زا  يدزمان  نودب 
ناناملـسم ریاس  زا  رتالاب  ياهبترم  نانآ  هب  نآرق  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تیب  لها  زا  هک  تسا  حـضاو  درادرب . نایم  زا  ار  دوخ 

. دنزادنین شیپ  ار  دوخ  ياعدا  ات  دوش  يریگولج  دیاب  دوب  هدش  اطع 
باختنا يارب  دزمان  ود  داهنـشیپ  اب  ار  هتلف )  ) هنالوجع هابتـشا  نیا  هک  دوب  وا  دوب و  نآ  بلاـط  رکب  وبا  هک  دوب  یتصرف  راـصنا  لـمع  راـکتبا 

اب تسا  حـضاو  نیا  دوبن و  يدـج  دوخ  داهنـشیپ  رد  وا  دریگ . رارق  داهنـشیپ  ضرعم  رد  وا  دوخ  اـت  دوـب  یـشیامن  نیا  درک و  حرطم  ندـش 
نیا هک  تسنادیم  بوخ  رکب  وبا  درک  راداو  هرجاشم  هب  ار  مدرم  عمج ، رد  رظن  دروم  صخش  ود  داهنشیپ 

______________________________

دیدش تاساسحا  هک  يدعب ، ناناملـسم  دوب . هدومن  یمادـقا  نینچ  هعماج  عفانم  رطاخب  وا  هک  دومن  اعدا  وا  هک  یلاح  رد  دزیم  همطل  اتقوم 
راوشد یلیخ  ناشیارب  دـندوب  هتفایرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانخـس  اب  هک  ایند  نیا  نایاپ  دوعوم  تعاس  ندـش  کیدزن  هرابرد  ینید 

. دشاب حولهداس  ردق  نیا  رمع  دننک  رواب  دوب 
نایدوهی و ناناملسم ، رکل ، 243 ؛ هنیدم ، خیرات  هّبـش ، نبا   ) تشاد رارق  یجرزخ  ثراح  ینب  ياههناخ  نیب  رد  حنـس  رد  رکب  وبا  هناخ  ( 1)

ص 6. (، 1995 ندیل ،  ) مالسا ردص  هنیدم  رد  ناکرشم 
تشاد ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تلحر  راظتنا  وا  رگا  دشیم . زاب  دجسم  هب  نآ  رد  هک  تشاد  مه  یبنلا  دجـسم  هب  لصتم  ياهناخ  وا 

. دیامن تماقا  نآ  رد  تسناوتیم 
ص:63  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار دادعتـسا  يرترب و  نآ  نکیل  دوـب  هیلوا  یمارگ  هباحـص  زا  هچرگ  هدـیبع ، وـبا  دـنرادن  يزوریپ  لاـمتحا  چـیه  رظن  دروـم  صخـش  ود  ره 
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زا هچرگ  رمع  دوب . رـضاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تسود  ناونعب  اتدـمع  رمع  هسلج  نیا  رد  وا  دریگ . رارق  هجوت  دروم  هک  تشادـن 
ربخ ندرک  بیذـکت  اب  لوا  هظحل  نامه  رد  نکیل  دوب  هعماج  ردـتقم  هتـسجرب و  دارفا  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  کـیدزن  نارـشاعم 

ربمایپ دوجو  زا  ندش  مورحم  اب  هک  رمع  تشاد  نیقی  رکب  وبا  دوب . هدرک  ماندـب  ار  دوخ  مدرم  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تلحر 
. دش دهاوخ  میلست  وا  ربارب  رد  زین  راب  نیا  هدش ، هتـشاذگ  رانک  رکب  وبا  بناج  زا  هعفد  ود  هک  نآ  زا  دعب  هدش و  درخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

تساوخیم هچنآ  وا  اریز  درکن . لمأت  ياهظحل  تعیب  شریذپ  رد  رکب  وبا  داد . رکب  وبا  هب  تعیب  تسد  تفریذپ و  ار  وا  رکذت  رمع  نیاربانب 
. دوب هدروآ  تسدب 

هک درک  مهارف  یتصرف  وا  يارب  نیا  دوب . رکب  وبا  يارب  یبسانم  تیعقوم  تقیقح  رد  دوخ  نیب  زا  ربهر  باختنا  يارب  راصنا  هنالوجع  هابتـشا 
رارق دیدهت  دروم  راصنا  بناج  زا  هک  يداحتا  دهد ، رارق  دحاو  ربهر  کی  تحت  ناناملـسم  نیب  رد  داحتا  هدنهد  همادا  وگنخـس و  ار  دوخ 
رظن دروم  صاخـشا  هراـبرد  هکنآ  زا  لـبق  دزاـس . ملـسم  دوخ  يارب  ار  تعیب  هک  دـمآ  شیپ  یمهم  تصرف  وا  رظن  زا  نینچمه  دوب . هتفرگ 

شیرق و دنتـشاد ، شقن  هلأسم  نیا  رد  امیقتـسم  هک  ییاهنآ  ياروش  هک  دوب  هاگآ  یبوخب  رکب  وبا  دریگ ، تروص  یلک  ثحب  تفالخ  يارب 
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  کیدزن  دنواشیوخ  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  دشیم و  وا  تسکـش  ثعاب  املـسم  نیا  دوب . دهاوخن  وا  عفن  هب  راصنا ،

. دشیم حرطم  باختنا  نیرتهب  ناونعب  دوب  هلآ 
یّلـص دمحم  دننام  ار  وا  اهنآ  هک  ارچ  دندرکیم  تیامح  وا  زا  راصنا  قلطم  ّتیرثکا  دـشیم  حرطم  ینیـشناج  يارب  دزمان  ناونعب  یلع  رگا 

نبا لقن  رب  اـنب  هلأـسم  نیا  زا  رمع  يدـعب  یباـیزرا  دوبن . ینـشور  نیا  هب  عاـضوا  شیرق  نیب  رد  دنتـسنادیم . وا  زا  یئزج  هلآ و  هیلع و  هّللا 
تیمها زئاح  يدـح  ات  دنتـسین  یـضار  دـناهدش  رختفم  تّوبن  هب  ادـخ  بناج  زا  البق  هک  هفیاط ، کی  یثوروم  رادـتقا  زا  شیرق  هک  ساـبع ،
ياعدا زا  اهنآ  دندوبن و  یـضار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ  يراصحنا  تموکح  يامنرود  زا  هک  دـندوب  مه  يدادـعت  انیقی  تسا .

زا دعب  دنکیم . لمع  اهنآ  هدنیامن  ناونعب  رکب ] وبا   ] وا دراد و  تموکح  يارب  یعمجهتـسد  قح  شیرق  هک  دندوب  هدش  لافغا  رکب  وبا  هیلوا 
ياروش رد  اّما  دـهد . رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  شیرق  تیرثکا  دـیئات  دوب  مزـال  دودـعم  رفن  دـنچ  زا  تیاـمح  بسک  اـعدا و  نیا  ندـش  حرطم 

قلطم یفن  ندنالوبق  تفالخ 
ص:64  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

یلع مسا  رگا  دوبن . ياهداس  نادنچ  راک  تموکح  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نادـناخ  نتـشاذگ  رانک  هجیتن  رد  یثوروم و  تموکح 
وا زا  دوخ  تیثیح  ظفح  يارب  ياهلیبق  یقالخا  نیناوق  قباطم  شیرق ، دنمتردق  هفیاط  ود  زا  یکی  سمـش  دبع  دـشیم ، حرطم  مالّـسلا  هیلع 

تیرثکا دوب و  رتمیدق  مه  مالـسا  زا  سمـش  دبع  ینب  مشاه و  ینب  نیب  تافالتخا  هکنآ  دوجو  اب  دـندرکیم - تیامح  مالّـسلا ] هیلع  یلع  ]
ره هب  دندوب ؛ هدرک  افیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  اب  تفلاخم  رد  ياهدننک  نییعت  شقن  نایفـس  وبا  يربهر  تحت  سمـش ] دبع  ینب   ] اهنآ

سیئر نایفس ، وبا  يارب  دنتشادن  دوخ  نیب  زا  دیدناک  یفرعم  دیما  سمش  دبع  ینب  هک  ینامز  ات  دنتشاد . کیدزن  طباور  هفیاط  ود  نیا  لاح 
نایفـس و وبا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  دـنکن ، تیاـمح  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دوب  روآمرـش  یلیخ  سمـش  دـبع  ینب 

. دوب هدرک  راتفر  مرک  اب  هکم  حتف  زا  دعب  شاهفیاط 
هیلع یلع  هب  میمصت  نیا  اب  هزرابم  يارب  دوخ  تیامح  داهنشیپ  رکب  وبا  باختنا  زا  دعب  اروف  نایفـس ، وبا  هک  تسا  تسد  رد  يربتعم  دهاوش 
میب زا  ار  نایفس  وبا  داهنشیپ  هک  درک  حیرصت  دای و  وا  ردپ  داهنشیپ  نیا  زا  هیواعم  هب  دوخ  همان  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ادعب  درک . هئارا  مالّسلا 
وبا تیاـمح  داهنـشیپ  تیاور  نیا  یبرغ  نادنمـشناد  « 1 . » دـندوب کـیدزن  تیلهاـج  هرود  هب  زونه  مدرم  اریز  تفریذـپن ، تّما  یگدـنکارپ 

نایفس وبا  داهنشیپ  نیا  مالّسلا ] هیلع  یلع   ] هک نیا  اهنآ  نکیل  دنهدیم  رارق  دییأت  دروم  هشیمه  ار  رکب  وبا  هیلع  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نایفس 
ردـپ يریگتهج  هدـننکوگزاب  تاـیاور  نیا  رگا  « 2  » دــننادیم هـیما  ینب  هـیلع  یلعج  هـصق  کـی  درک  در  رگبوـشآ »*«  کـی  ناوـنعب  ار 
ناـشن یبوخب  رما  نیا  درک ، نینچ  ارچ  رکب  وبا  هدـش  ماـجنا  لـمع  لـباقم  رد  اـعقاو  وا  هکنیا  زا  رظنفرـص  دـشاب ، يوما  نادـناخ  راذـگناینب 
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هک یناسک  نیلوا  زا  هتسجرب و  باحصا  زا  صاع - نب  دیعس  نب  دلاخ  عانتما  تسا . هتسنادیم  بسانم  ار  زیچ  هچ  نایفس  وبا  هک  دهدیم 
______________________________

ص 92. ، 1962 / 1382 هرهاق -  ) نوراه دمحم  مالسلا  دبع  مامتها  هب  نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، محازم  نب  رصن  ( 1)
نیمه كر : هماـن  نیا  ندوب  قثوم  هراـبرد  ص 281 . ج 2 ، توریب 1974 ،  ) يدومحم رقاب  دـمحم  مامتها  هب  فارـشالا ، باسنا  يرذـالب ،

تشاددای 2. باتک ص 288 ،
برقلاب هقرفلا  ۀفاخم  کلذ  تیبا  يذلا  تنکف   » تسا نینچ  ص 281 ) باسنا ج 2 ،  ) يرذالب لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  همان  ترابع  نیا  * 

: تسا هدرک  همجرت  هنوگنیا  ار  هلمج  یناتیاک  هتبلا  تسین . همان  نیا  رد  نایفـس  وبا  يرگبوشآ  زا  ینخـس  و  ۀیلهاجلا » رفکلاب و  سانلا  دـهع 
.« دوب یمالسا  تما  رد  یگدنکارپ  میب  ور  نیا  زا  دندوب و  کیدزن  تیلهاج  هرود  هب  شناوریپ  نایفس و  وبا  نوچ  متفریذپن  ار  نآ  نم  «و 

يرابتعا هنوگره  دقاف  تشاد  رکب  وبا  باختنا  رد  هدمع  شقن  نایفـس  وبا  هک  یناتیاک  ثحب  ص 518 ، شخب 1 ، ج 20 ، مالسا ، خیرات  ( 2)
. دشابیم

ص:65  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد وا  رارـصا  رکب و  وبا  ندش  هفیلخ  زا  دعب  هام  کی  هنیدـم  هب  نمی  زا  تعجارم  زا  دـعب  رکب ، وبا  اب  تعیب  زا  دـندوب - هدرک  لوبق  ار  مالـسا 

«1 . » تسا لمأت  لباق  رایسب  سمش ) دبع  مشاه و   ) فانم دبع  ینب  قح 
اهنآ هک  یتقو  نکیل  درک و  يراددوخ  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  اـب  یگتـسبمه  رطاـخب  دیعـس ، نب  ناـبا  ردارب  دـلاخ  هک  هدـش  لـقن  و 

نودب مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  سمـش  دبع  راصنا و  كرتشم  تیامح  « 2 . » درک ار  راک  نیمه  مه  وا  دننک  تعیب  رکب ] وبا   ] اب دـنتفرگ  میمـصت 
فلاخم انیقی  موزخم ، شیرق ، رگید  دنمتردق  هفیاط  دننک . دییأت  ار  وا  يدزمان  هک  درکیم  راداو  ار  دـهعتم  ریغ  صاخـشا  اههفیاط و  کش 

. دننک دحتم  فلاخم  دزمان  کی  رس  تشپ  ار  نیفلاخم  هک  دوب  راوشد  یلیخ  اهنآ  يارب  نکیل  دندوب ، مشاه  ینب  یثوروم  تموکح 
مّلسم هداس و  یعیبط ، يداینب  تثارو ، لصا  هک  ارچ  دشیم ، تابثا  دوخب  دوخ  یمومع  ياروش  رد  انیقی  یگداوناخ  ینیشناج  نشور  قطنم 

. تسا هدش  هتفریذپ  یناسنا  خیرات  رد  ياهدرتسگ  حطس  رد  لصا  نیا  ور  نیا  زا  دنکیم . مهارف  تردق  ینیشناج  يارب  ار 
وبا دننام  هباحص  ریاس  هب  تبسن  ندوب  هبرجتیب  ناوج و  رطاخب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یبرغ  نادنمشناد  یّنس و  ناناملسم  یمومع  لالدتـسا 

دندیسریم قفاوت  هب  ادتبا  رد  هک  دشیم  یقلت  ربتعم  ینامز  طقف  لالدتـسا  نیا  تسا . عقاو  فالخ  الماک  هدوبن  يدج  یبلطواد  رمع  رکب و 
نکمم ریغ  اعقاو  هک  تسنادیم  بوخ  رکب  وبا  نکیل  دننک . فذح  ار  یثوروم  ینیشناج  لصا 

______________________________

یماح و ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ینس  تاور  مود ) عبط  ، ) مالسا فراعملا  ةرئاد  دیعـس ،» نب  دلاخ  ، » لسول 80 ؛ ص 2079 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
لوق لقن  وا  زا  دوش . بلاغ  وا  رب  تسناوت  رکب  وبا  هنوگچ  هک  دوبن  كرد  لباق  دیعـس  نب  دـلاخ  يارب  دـننکیم و  یفرعم  رکب  وبا  هب  رادافو 

نآ مه  نیا  ص 588 .) ج 1 ، باسنالا ، يرذالب ، « ) ناصقن هدایز و  چیهیب  تسا  ینامرف  ادخ  نامرف  تسا و  ادـخ  رما  نیا   » هک تسا  هدـش 
یلع زا  يراددوخ و  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  هک  سمـش  دـبع  زا  يرگید  روهـشم  درف  دوب . هدرکن  تعیب  رکب  وبا  اب  مه  زونه  یلع  هک  دوب  یتقو 
هّللا یّلـص  دمحم  رتخد  نیرتگرزب  اب  مالـسا  زا  لبق  وا  دوب . سمـش  دبع  نب  يّزعلا  دـبع  نب  عیبر  نب  صاعلا  وبا  درک ، تیامح  مالّـسلا  هیلع 

رد مه  ادعب  دوشیم و  ریـسا  ناناملـسم  طسوت  ردـب  گنج  رد  تسخن  مالـسا  لوبق  زا  شیپ  نکیل  دوب  هدرک  جاودزا  بنیز  مانب  هلآ  هیلع و 
اب اددجم  هک  داد  هزاجا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  درک  لوبق  ار  مالـسا  هک  یماگنه  دوشیم . ریگتـسد  اددجم  ماش  هب  یتراجت  ترفاسم 

اهیلع همطاـف  تلحر  زا  دـعب  درک . یهارمه  نمی  ترفاـسم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  دـنک . جاودزا  دوـب  هدـمآ  هنیدـم  هب  ـالبق  هک  بـنیز 
ج 7/ هباصالا ، رجح ، نبا  كر : دروآرد . مالّـسلا  هیلع  یلع  يرـسمه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هون  هماما ، دوخ  رتخد  وا  مالّـسلا ،
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ص 345. ح 8 ، مالسا ، خیرات  ( 2)
ص:66  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دنسرب یقفاوت  نینچ  هب  اروش  رد  هک  دوب  دهاوخ 
درم تقو  نآ  رد  رکب  وبا  دبلطیم . يرتشیب  تاحیضوت  مالّسلا  هیلع  یلع  باختنا  زا  وا  يریگولج  ینیشناج و  يارب  رکب  وبا  نشور  میمـصت 
دوخ ینیـشناج  يارب  ياهتـسیاش  کیدزن و  ماوقا  ای  نادنزرف  ارهاظ  وا  دنک . تموکح  ینالوط  یتدم  هک  دادیمن  مه  لامتحا  دوب و  یّنـسم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياههون  ردـپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يومع  رـسپ  ینیـشناج  زا  وا  هک  دوبن  رتیقطنم  اـیآ  « 1 . » تشادن
دنک هیکت  رکب  وبا  هب  تروشم  رد  دوب  یسایس  تریصب  دقاف  تفالخ ] نایعدم  رظن  زا   ] مالّـسلا هیلع  یلع  نوچ  هک  دیما  نیا  هب  دنک  تیامح 

ود نیا  نیب  توادـع  ینامگدـب و  فیعـض ، طباور  نکیل  درکیم . تروشم  رکب  وبا  اـب  اـهراک  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دـننام 
هاگودرا زا  وا  عالطا  نودب  تبیغ  هشیاع و  هدش  دوقفم  دنبندرگ  يارجام  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  عضوم  دش . راک  نیا  عنام  ینـشورب  صخش 

زا مرج  رارقا  نتفرگ  يارب  وا  شـشوک  هشیاع و  نداد  قالط  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  داهنـشیپ  ناناملـسم و 
لد رد  ار  مالّـسلا ] هیلع  یلع   ] توادـع دوخ  یگدـنز  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یمارگ  رـسمه  دـش  ثعاب  هشیاع ، تمدخـشیپ 

ار نآ  بّذهم  رادمتـسایس  کی  ناونعب  وا  نکیل  تشاد  هشیاع ]  ] وا دننام  یتوادع  مه  رکب  وبا  درکیمن . مه  ناهنپ  ار  نیا  وا  دشاب و  هتـشاد 
تـسود ناونعب  ار  رکب  وبا  تیعقوم  الامتحا  هکلب  درکیم  هریت  ار  وا  یگداوناخ  نأـش  اـهنت  هن  هشیاـع  یئاوسر  درکیمن . زاربا  مدرم  نیب  رد 
رطاـخب مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  درکیم  رّوصت  طـلغ  اـی  تسرد  رکب  وبا  دادیم . رارق  ریثأـت  تحت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  داـمتعا  دروم 

رب رکب ) وبا   ) شذوفن
______________________________

فـص رد  هشیاع  ینت  ردارب  رکب و  وبا  دشرا  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  دـندماین . هنیدـم  هب  وا  هارمه  ترجه  زا  دـعب  وا  ناوج  دـنزرف  ود  ره  ( 1)
، رکب وبا  ردـپ  هفاحق ، وبا  زا  وا  هک  دراد  ناکما  درک . لوبق  ار  مالـسا  هکم  حـتف  زا  لبق  یمک  وا  تشاد - روضح  ردـب  گنج  رد  هکم  راـفک 

شرهاوخ اب  ياهنـسح  طباور  ادـعب  وا  دوب . هریت  شردـپ  اب  نمحرلا  دـبع  طباور  دروآ . مالـسا  هکم  حـتف  زا  دـعب  مه  وا  هک  درکیم  يوریپ 
رد ناگدشهرـصاحم  زا  شناتـسود  رکب و  وبا   ] دوخ ردـپ  يارب  دوب  يرگید  ردام  زا  هک  رکب ، وبا  نب  هّللا  دـبع  هک  هدـش  لقن  تشاد  هشیاع 

بعش رد  یگدنهانپ  نارود  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  [ 65 ص 64 - ج 14 ، حرـش ، دیدحلا  یبا  نبا  كر : دندوبن  بلاط  یبا  بعش 
هکم مدرم  هرابرد  یتاعالطا  درکیم و  دـیدزاب  هنیدـم  زا  هنایفخم  مه  ادـعب  تسا . هدرکیم  مهارف  رابخا  هقوذآ و  ترجه  زا  لبق  بلاط  وبا 

هک فیاط  هرـصاحم  رد  وا  دـیدرگ . ناملـسم  یک  وا  هک  تسین  مولعم  یعطق  روط  هب  اما  درکیم . ناـهنپ  ار  وا  هشیاـع  دروآیم و  تسد  هب 
. تفر ایند  زا  تحارج  نیمه  رطاخب  شردپ  تموکح  زاغآ  رد  دعب  لاس  ود  دش . حورجم  ادیدش  يریت  تباصا  رثا  رب  دوب  ناناملـسم  هارمه 

تردق هب  زا  لبق  لاس  کی  وا  دشابیم . مالّـسلا ، هیلع  یلع  ردارب  رفعج ، هویب  سیمع ، تنب  ءامـسا  زا  هک  تسا  دمحم  رکب  وبا  موس  دـنزرف 
گرزب مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  مه  دمحم  دومن . جاودزا  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  رکب ، وبا  گرم  زا  دعب  ءامـسا  دمآ . ایندب  رکب  وبا  ندیـسر 

. دوب مالّسلا ) هیلع  یلع   ) شاهدناوخردپ يّدج  رادفرط  دش و 
ص:67  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نآ زا  دنک . فیعـضت  ار  رکب  وبا  هشیاع  ندرک  مهتم  اب  درکیم  شـشوک  اذل  دزرویم ، دـسح  يو  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
دوـخ و يارب  دوـش  هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  راـک  نیا  رد  وا  تسنادیم . دوـخ  نمـشد  بیقر و  ار  مالّـسلا ] هیلع  یلع   ] وا رکب  وـبا  سپ 

مه ار  هشیاع  ماقم  درکیم و  هیکت  سابع  دوخ  يومع  هب  یسایس  روما  رد  تروشم  يارب  الامتحا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیدیمن . يریخ  هشیاع 
، دنک يریگولج  مالّسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  زا  هک  تشاد  یعطاق  لیلد  یـصخش  یبلطهاج  رب  هوالع  رکب  وبا  ظاحل  نیا  زا  دادیم . شهاک 
دـش و مامت  نارگ  یلیخ  وا  يارب  دوب  هک  ياهزیگنا  ره  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یئوشانز  طباور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلخادـم  هقباس 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمع دنارورپیم  رس  رد  ار  نآ  رابفسأت  قافتا  نیا  نامز  زا  هک  ار  دوخ  ياههشقن  تسناوت  راصنا ، هنالوجع  هابتشا  زا  يریگهرهب  اب  رکب  وبا 
لئاـبق ّهدر  هلأـسم  زا  رظنفرـص  لوا  هلهو  رد  هفیلخ  عضو  دوب  هجوتم  رکب  وبا  يوـس  هب  ناناملـسم  همه  رظن  هک  رمع  ياـعدا  مغر  هب  دزاـس .

اب زاغآ  رد  وا  دریگب . تعیب  اجنآ  ناـنکاس  یماـمت  زا  هک  تشاد  هدـهعب  ار  تیلوئـسم  نیا  رمع  هنیدـم  رد  دومنیم . لزلزتم  یلیخ  فلتخم ،
دنمورین ناعفادم  زا  دوز  یلیخ  اهیجرزخ  تیرثکا  فالخ  رب  سوا  هلیبق  زا  لهـشألا  دبع  ادـعب  دـش و  طلـسم  اههچوک  رب  ملـسا  ینب  کمک 

رد نیرجاهم  زا  رگید  رفن  دنچ  هارمه  وا  هک  دش  لامعا  هباحـص  زا  ریبز  لباقم  رد  طقف  روز  هک  دننکیم  رکذ  عبانم  دـش . دـیدج  تموکح 
دننک تعیب  رکب  وبا  اب  دنیآ و  نوریب  مالّسلا ] اهیلع  همطاف   ] هناخ زا  همه  هک  درک  دیدهت  رمع  دندوب . هدرک  عمجت  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ 

زا ریـشمش  دـیزغلب و  اّما  دـمآ ، وا  فرط  هب  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز  دیـشک . دـهاوخ  شتآ  هب  شلها »*« ] اـب   ] ار هناـخ  تروص  نیا  ریغ  رد 
. تفرگ رارق  شیتفت  دروم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هک  تسا  دوجوم  يدهاوش  « 1 . » دنتفرگب ار  وا  دنتسجرب و  رمع  نادرم  داتفیب و  شتسد 
هک نیا  اما  و  «. 2  » درکیم تمواقم  دـندوب  وا  هارمه  رفن  لهچ  رگا  هک  تشادیم  راهظا  ررکم  وا  هک  هدـش  لقن  ادـعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 

مولعمان دش  لامعا  دراوم  رگید  رد  دح  هچ  ات  روز 
______________________________

. مکیلع نقرحال  هللا  و  * 
ص 1818. ج 1 ، يربط ، كر : دیدرگ . طبض  وا  ریشمش  ای  ( 1)

اب تعیب  زا  وا  درب . رکب  وبا  شیپ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رمع ، يرهاوج ، رکب  وبا  ۀفیقـسلا ، باتک  لقن  هب  ص 163 . نیفص ، هعقو  يرقنم ، ( 2)
هک دنک  راداو  ار  وا  هک  درک  ششوک  هدیبع  وبا  تسوا . زا  رتهتسیاش  تفالخ  يارب  یلع ]  ] وا هک  درک  ثحب  وا  اب  درک و  يراددوخ  رکب  وبا 

تیحالـص امتح  دنامب  هدنز  رکب  وبا  زا  دعب  رگا  وا  دشابیم و  رتهبرجتاب  رتنسم و  وا  زا  رکب  وبا  هک  ینبم  نیا  رب  دـنک  ضوع  ار  دوخ  رکف 
هک دوـمن  رارـصا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دراد . ار  یلبق  لـئاضف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـب  کـیدزن  يدـنواشیوخ  رطاـخب  ندـش  هـفیلخ 

، حرش دیدحلا ، یبا  نبا  . ) درکن تعیب  رکب ] وبا   ] اب همطاف  تلحر  ات  وا  ددرگ و  ادج  وا  هناخ  زا  دیابن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تموکح 
(. 12 ص 11 - ج 6 ،

ص:68  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دنهد تیاضر  هک  دیامن  راداو  ار  نیفلاخم  هک  دوب  یفاک  الامتحا  دیدهت  نآ  یلک  روط  هب  تسا .

هب ءارآ  قافتا  هب  اهنآ  يرهز  لقن  قباطم  هک  « 1  » مشاه ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هیلع  روز  لامعا  هرابرد  هدش  لقن  ياهناگادج  ياهتیاور 
ات دـیدرت  نودـب  رکب  وبا  تسین . همه  قافتا  دروم  تایاور  نیا  الامتحا  اما  دـندرکیم . تفلاخم  رکب ] وبا  اـب   ] تعیب اـب  « 2  » هام شـش  تدم 

سح روز  زا  هدافتـسا  هک  تـسنادیم  بوـخ  وا  و  درادزاـب ؛ مشاـه ] ینب   ] اـهنآ هـیلع  روز  لاـمعا  زا  ار  رمع  هـک  دوـب  رایـشوه  ّدـح  نادـب 
وا تسایس  تساوخیم . ار  فانم ] دبع   ] اهنآ يدونشخ  وا  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخ  کیرحت  امتح  ار  فانم  دبع  تیرثکا  نیب  یگتـسبمه 

هیلع یلع  اب  نتفگ  نخـس  هتـسجرب  ياهتیـصخش  هک  هشیاـع ، نخـس  نیا  دـنک . يوزنم  ار  مشاـه  ینب  هک  دوب  نیا  نکمم  دـح  اـت  رکب ] وبا  ]
دوخ مشاه  ینب  دشابیم . هظحالم  لباق  دنک  تعیب  رکب  وبا  اب  هک  درک  دهعت  رارقا و  دوخ  هابتـشا  هب  وا  هک  یتقو  ات  دندرک  كرت  ار  مالّـسلا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  زا  ار  دوخ  تیامح  ات  دوب  اهنآ  هیلع  راشف  يارب  هکم  راّفک  میرحت  هرطاخ  يروآدای  هک  دـندید  یعـضو  رد  ار 
. دنریگب سپ 

فالخ رب  مالّسلا ] هیلع  یلع   ] وا دننک و  كرت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیامح  هک  دندروآیم  راشف  اهنآ  رب  هک  دندوب  ناناملسم  راب  نیا  نکیل 
. دش میلست  تفرگ و  سپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تلحر  زا  دعب  ار  دوخ  ياعدا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

تشادـن و یناـنیمطا  راـصنا  يراداـفو  هب  وا  هک  یلاـح  رد  دوـب . ساـسح  یلیخ  هکم  نایـشیرق  تعیب  ندروآ  تسد  هب  رکب  وـبا  يارب  نکیل 
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  ربارب  رد  لبق  لاس  ود  هک  نانمشد  قباس  رهـش  هکم ، برع ، لئابق  طقف  دندوب  هتـسج  يرود  وا  زا  لیابق  زا  يرایـسب 
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ینادراک طقف  دشن . لسوتم  دیدهت  ای  روز  هب  رکب  وبا  هکم  رد  دنشخب . تاجن  ار  یمالسا  كرتشم  عفانم  دنتـسناوتیم  دوب ، هدش  میلـست  هلآ 
یبوخ رایـسب  عضو  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم   ] یمالـسا تموکح  ربارب  رد  ندـش  میلـست  زا  دـعب  هکم  لها  تشاد . تیمها  وا  یـسایس 

دنمتردق نیفلاخم  هک  اهنآ  نیب  زا  هتسجرب  دارفا  زا  يدادعت  هب  درک و  راتفر  تواخس  مرک و  اب  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دنتشاد .
تاکز يروآدرگ  تیرومأم  يرادنامرف و  یماظن ، یهدنامرف  دننام  دوسرپ  مهم و  بصانم  دندوب  وا 

______________________________

دینک و تعیب  هاوخلد  هب  ای  : » تفگ تفر و  ریبز  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يوس  رمع  دیوگیم : هک  ، 1820 ص 1819 - ج 1 ، يربط ، كر : ( 1)
.« دینکیم تعیب  هاوخلدبان  ای 

.1825 نامه ، ( 2)
ص:69  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دازآ تموکح  عضو  ای  دنهد  رارق  لاؤس  دروم  ار  یمالـسا  تموکح  همادا  لصا  هک  دنتـشادن  یلیلد  هکم  لها  ببـس  نیدب  دوب . هدرک  اطع 
سپ نیا  زا  دـهدب . دوب  هداد  اـهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هچنآ  زا  رتشیب  تساوخیم  رکب  وبا  نکیل  « 1 . » دـننک اّنمت  ار  دوخ  یلبق 

هک دوب ، هدـش  لصاح  اعدا  نیا  زا  مالـسا ، مسا  هب  ندرک  تموکح  قح  دوب . بارعا  یمامت  رب  شیرق  تیمکاـح  یمالـسا  تموکح  ياـنبم 
، راصنا درک . تظفاحم  راصنا  یبلطهاج  ندراذگ  میقع  اب  ار  شیرق ]  ] نانآ يرطف  قح  مه  رکب  وبا  دش . دنهاوخن  نارگید  رادربنامرف  بارعا 

دننام تسـشن و  دنهاوخ  دوخ  ياج  هب  نونکا  دـنک ، میلـست  هب  راداو  ار  شیرق ]  ] اهنآ تیامح  اب  تسناوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک 
رکب وبا  دنوش . یثوروم  تموکح  بلاط  قیرط  نآ  زا  شیرق  هک  دشاب  ياهفیاط  ای  هلیبق  هکنآ  نودب  دش . دـنهاوخ  شیرق  عبات  بارعا  ریاس 

. دوب شیرق  هفیلخ  ینعی  اهنآ ، هدنیامن  تقیقح  رد 
ار ناتـسبرع  زا  جراخ  تاحوتف  زاغآ  ّهدر و  یبوکرـس  رد  ناناملـسم  ياهرکـشل  يربهر  يارب  هکم  میدـق  فارـشا  رب  رکب  وبا  دـیدش  هیکت 

يرترب همه  زا  شیب  سمـش  دبع  موزخم و  یـشیرق  دنمتردق  هفیاط  ود  هک  صوصخب  دـناهدرک . یـسررب  یتسردـب  « 3  » رند و  « 2  » ینافوش
نت ود  نادنزرف  هیما ، زا  نایفـس  وبا  نب  دیزی  موزخم و  زا  لهج  وبا  نب  همرکع  ّهدر ، ياهگنج  رد  رکب  وبا  یماظن  ناهدنامرف  نیب  رد  دـنتفای .

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  فلاخم  هک  هکم  قباس  ناربهر  زا 
______________________________

دمحم تلحر  زا  یتقو  هکم ، لها  ریبز ، نب  بعـصم  ربخ  قباطم  تسین . تسد  رد  يداـیز  تاـعالطا  هکم  رد  ناـمز  نآ  عیاـقو  هراـبرد  ( 1)
تساخاپب و رماع  ینب  زا  ورمع  نب  لیهس  تقو  نآ  دندرگرب . مالـسا  زا  هک  دندوب  هدامآ  هدش و  کیرحت  دندش  ربخاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

مارآ مدرم  تسا . هدینـش  هنیدـم  رد  رکب  وبا  زا  ار  نانخـس  نآ  وا  تفریم  ناـمگ  هک  يروط  هب  درک  داریا  رکب  وبا  نانخـس  دـننام  یناـنخس 
(. 418 بسن ، يریبز ،  ) دوب سمـش  دـبع  زا  دیـسا  نب  باتع  يریبز  ربخ  قباطم  تقو  نآ  رد  اهنآ  یلاو  دـنتفریذپ . ار  وا  یئاـمنهار  دـندش و 

لها وا  دیاش  تفریم . رامش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نانمشد  نیرتتخـسرس  زا  هکم  حتف  ات  دوب و  فورعم  یبیطخ  رمع ، نب  لیهس 
، دـش دـهاوخ  شیرق  بیـصن  مالـسا  مسا  هب  بارعا  رب  تموـکح  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  دـمحم  تـلحر  زا  دـعب  هـک  درک  دـعاقتم  ار  هـکم 

هارمه هب  اـجنآ  رد  دنتـشاد و  تکرـش  ماـش  حـتف  رد  وا  هداوناـخ  لیهـس و  دوـب . هدرک  بیغرت  ار  هنیدـم  ناناملـسم  رکب  وـبا  هک  روطناـمه 
، »... رتسیک كر : دندوب . مشاه  فلاخم  سمش و  دبع  کیدزن  هنیرید و  نایماح  شیرق  زا  رماع  ینب  هک  تسناد  دیاب  دش . هتـشک  شنارـسپ 

رد ص  52 - 33 م ،)  1984  ) 5 مالـسا ، یبرع و  نابز  هنیمز  رد  میلـشروا  تاعلاطم  رد  یمیدـق » ثیدـح  کی  دروم  رد  یقیقحت  هّقحب ، اـّلا 
.35 - 34

رد دوب  هداد  هدـعو  اـهنآ  هب  دـننک و  تخادرپ  دوخ  یلاو  هب  ار  تاـکز  تساوـخ  هکم  لـها  زا  لیهـس  هک  دـنکیم  لـقن  ار  یتـیاور  رتـسیک 
. درک دهاوخ  ناربج  ار  اهنآ  فرط  زا  تاکز  تخادرپ  دوش  یشالتم  رکب  وبا  تموکح  هک  یتروص 
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.64 ص 58 - ناتسبرع ، رد  یمالسا  تاحوتف  ّهدر و  ینافوش ، ( 2)
.88 ص 86 - مالسا ، ردص  تاحوتف  رند ، ( 3)

ص:70  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نب دیعـس  نب  دلاخ  صیعلا ، یبا  نب  دیـسا  نب  دلاخ  سمـش  دبع  زا  هیما ، یبا  نب  رجاهم  دیلو و  نب  دلاخ  موزخم  زا  دنوشیم . هدـید  دـندوب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  بناج  زا  مه  البق  هکم  لها  ناربهر  نیا  رثکا  دنتـشاد . روضح  زین  یمرـضح  نب  ءالع  نانامیپمه  زا  صاعلا و 

فذح اب  رکب  وبا  تفالخ  رد  سمـش ] دبع  موزخم و   ] اهنآ هناردتقم  تیعقوم  کلذ  عم  دـندوب . هدـش  هتفرگ  راک  هب  فلتخم  فیاظو  يارب 
ياهگنج رد  ناناملسم  یماظن  ناهدنامرف  نیب  رد  اذل  دوشیم . هتـسجرب  الماک  هیلوا  نیرجاهم  شقن  دایز  شهاک  يربهر و  زا  راصنا  لماک 

داژن زا  ناتسبرع و  بونج  نایشیرق  زا  هرهز  ینب  نامیپ  مه  هنسح ، نب  لیبحرش  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هیلوا  یباحـص  کی  طقف  ّهدر 
. دراد روضح  هدنک 

يارب هک  دوب  یسک  وا  درک ؛ نییعت  لوا  هدنامرف  ناونعب  ار  صاعلا  نب  دیعس  نب  دلاخ  درکیم ، یحارط  ار  ماش  حتف  هشقن  رکب  وبا  یتقو  ادعب 
هک هدوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  هدوبن ، شاهیلوا  ندوب  یباحـص  انیقی  باختنا  نیا  لیلد  نیاربانب  دوب  هدرک  يراددوخ  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  یتدـم 

نییعت ار  هیما  ینب  زا  نایفس  وبا  نب  دیزی  وا  ياج  هب  رکب  وبا  دش ، هتـشاذگ  رانک  وا  رمع ، دیدش  تیاکـش  ببـس  هب  یتقو  دوب . هیما  ینب  زا  وا 
یکیدزن رد  نایفس  وبا  مالسا ، زا  لبق  هک  تسا  فورعم  دهد . هزیاج  سمش  دبع  هب  ماش  حتف  رد  تشاد  دصق  هفیلخ  هک  تسا  حضاو  درک .

فرط زا  دوب . دیعس  نب  دلاخ  تراسج  زا  رتمهم  یلیخ  هکم  دنمتردق  هفیاط  ندرک  دونـشخ  رکب  وبا  رظن  رد  « 1 . » دوب نیمز  بحاص  قشمد 
تفریم راظتنا  دوب و  هدرک  تیامح  رکب  وبا  زا  هفیقس  هسلج  رد  هتسجرب  هباحـص  ود  زا  یکی  ناونعب  هک  یـسک  حارج ، نب  هدیبع  وبا  رگید 

هدـید حوضوب  دـندش  مازعا  هک  هیلوا  رکـشل  هس  ناربـهر  نیب  رد  وا  تشاد . راـک  نیا  رد  یکدـنا  مهـس  دـشاب ، هتـشاد  هدـننکنییعت  یـشقن 
نازابرس هارمه  ادعب  وا  هک  دراد  ناکما  « 2 . » تسا هدـشن  هدرب  مه  رمع  تفالخ  زاغآ  زا  لبق  وا  مسا  اهتیاور  یـضعب  رد  یتح  دوشیمن و 

مازعا اب  ادتبا  رد  درک . بوصنم  ماش  رد  هاپس  لک  یهدنامرف  هب  ار  وا  ادعب  رمع  « 3 . » دشاب هدش  مازعا  مجاهم  هاپس  هب  کمک  يارب  ینابیتشپ 
. دنشاب هتشاد  یمهس  مه  موزخم  ینب  روشک  نآ  حتف  رد  هک  تشاد  رظن  رد  رکب  وبا  قارع ، هب  هلمح  يارب  دیلو  نب  دلاخ 

______________________________

ص 96. مالسا ، ردص  تاحوتف  رند ، 129 ؛ 1866 م ،) ندیل ، ، ) هیوخ ود  مامتها  هب  نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، ( 1)
.115 ص 114 - تاحوتف ، رند ، 143 ؛ ص 140 - ّهدر ، ینافوش ، ( 2)

.25 (، 1900 ندیل ،  ) هیروس حتف  دروم  رد  ییاهتشاددای  هیوخود ، ( 3)
ص:71  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

اصوصخم مالسا  دیدج  نانمشد  لباقم  رد  هنیدم  هکم ، میدق  ّتیفارشا  ياضعا  یهدنامرف  تحت  ناناملـسم  ياهرکـشل  رثکا  نتفرگ  رارق  اب 
تفالخ زا  ار  رکب  وبا  تبرـض  کی  اب  دنتـسناوتیم  دنتـشاد  هئطوت  دـصق  شیرق  ناربهر  رگا  دوب . هدـنام  عافدیب  ـالماک  ّهدر  ياـهگنج  رد 

دـض لامعا  يارب  دـیلو  نب  دـلاخ  شنزرـس  لـقا  دـح  اـی  لزع  يارب  رمع  ياـهاضاقت  در  رد  رکب  وبا  عطاـق  میمـصت  هزیگنا و  دـننک . طـقاس 
هـشیمه وا  اب  هکم  ناربهر  هک  تشاد  دامتعا  رکب  وبا  هکلب  دوبن ، یماـظن  هدـنامرف  کـی  ناونعب  وا  رترب  فاـصوا  رطاـخب  طـقف  شایمالـسا ،

. درب دنهاوخ  دوس  دشاب  مالسا  مان  هب  هک  یشیرق  تفالخ  زا  رتشیب  همه  زا  اهنآ  درکیم  ساسحا  وا  هک  ارچ  درک  دنهاوخ  يراکمه 
بقل وا  رطاخ  نیمه  هب  درک . دـهاوخ  يوریپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لامعا  اهتـسایس و  زا  اـههنیمز  ماـمت  رد  هک  درک  مـالعا  رکب  وبا 

یـشکرکشل همادا  روتـسد  اروـف  هلآ ، هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  ياههتـساوخ  زا  يوریپ  رطاـخب  وا  « 1 . » درک راـیتخا  ار  هـّللا  لوـسر  هـفیلخ 
، تفالخ ماظن  رارقتـسا  ماکحتـسا و  زا  لبق  دـنمتردق  هاپـس  کی  ندوبن  دـنچ  ره  درک ، رداـص  ار  ماـش  دحرـس  يوس  هب  هدـش  يزیرهماـنرب 
ره هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هدش  دازآ  هدنب  دنزرف  دیز ، نب  ۀماسا  هک  تشاد  رارصا  رکب  وبا  دادیم . رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  تموکح 
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ینب فص  زا  ندش  ادج  اب  هماسا  دشاب . یقاب  هدـنامرف  نانچمه  دوبن ، همه  دـییأت  دروم  یفاک  هبرجت  مدـع  یناوج و  رطاخب  وا  باختنا  دـنچ 
. دوب هدرک  لیلجت  تقو  نآ  رد  وا  عضوم  زا  مه  رکب  وبا  دوب . هدرک  يرادافو  مالعا  هفیلخ  هب  ارهاظ  مشاه 

کی دننک  تخادرپ  وا  هب  ار  تاکز  دـیاب  دـندرکیم  يوریپ  دـمحم  زا  هک  برع  لئابق  یمامت  هک  ار  دوخ  يروف  ياضاقت  رکب  وبا  نینچمه 
يرایتخا تاریخ  طقف  نداد  ياج  هب  تاکز  هنایلاس  تخادرپ  ندش  بجاو  درک . هیجوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نیشناج  ناونعب  هفیظو 

بناج زا  هک  ار  تاکز  نالماع  نیتسخن  یماسا  تسرهف  دعس  نبا  « 2 . » دوب هدش  دراو  لاس 9  رد  ارهاظ 
______________________________

یفرعم دـنکیم  لمع  ربمایپ  دـننام  هک  یـسک  مسا  هب  وا  هک  تساوخیم  رکب  وبا  درک . دامتعا  ناناملـسم  عبانم  هب  ناوتیم  هراب  نیا  رد  ( 1)
زا هفیلخ  هبتر  هک  ، 22 ص 19 - (، 1986 جیربمک ، ، ) مالـسا نیتسخن  ياههدس  رد  ینید  تردق  هّللا : هفیلخ  زدـنه ، نورک و  هیـضرف  دوش .

ار هّللا  ۀـفیلخ  بقل  هک  دومن  بیغرت  ار  نامثع  هک  دـنرادن  رظن  رد  ار  فلتخم  تالاح  یخیرات و  عاضوا  اهنآ  نکیل  هدوب  هّللا  ۀـفیلخ  زاـغآ 
. دیامن رایتخا 

هدشن مازعا  يرجه  زاغآ 10  زا  لبق  تاکز  نیلماع  نیتسخن  هک  یناـفوش  هیـضرف  ، 47 ص 44 - ّهدر ، یناـفوش - كر : نآ  حرـش  يارب  ( 2)
. دشابیم لوبق  لباق  ریغ  دنتشگنرب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تلحر  زا  لبق  مه  اهنآ  دندوب و 

ص:72  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نیا زا  تسا ، هدروآ  دندوب  هدش  مازعا  قرش  لامـش و  زاجح و  رد  هلیبق  دنچ  نایم  هب  يرجه  لاس 9  مرحم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

. دوب هدش  تاکز  تساوخرد  دامتعا  دروم  هلیبق  دنچ  زا  طقف  ادتبا  رد  هک  دوشیم  تشادرب  هتکن 
يّدح هچ  رد  تاکز  نازیم  هک  تسین  حضاو  مه  نیا  و  دندوب ، هدش  مازعا  اجنآ  هب  هک  دـندوب  ياهلیبق  نامه  زا  تاکز  نالماع  زا  يدادـعت 

ناتـسرپتب زا  دـعب  هب  نیا  زا  هک  دوب  هدـمآ  نآ  رد  هک  دـش  لزان  تئارب  هروس  ترجه  مهن  لاس  رخاوا  جـح  ماـیا  رد  « 1 . » دوب هدـش  نییعت 
ضرعت مدـع  نامیپ  ربمایپ  اب  هک  یناسک  هّتبلا  دـننک . هبوت  اهنآ  هک  یتقو  ات  درک  دـنهاوخ  هلمح  اهنآ  هب  ناناملـسم  دـش و  دـهاوخن  تیامح 

رب راشف  دش . دهاوخ  لمع  اهنامیپ  نیا  هب  تقو  ياضقنا  ات  و  دندوب . انثتسا  نآ  زا  دندنام  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  تدم  لوط  رد  دندوب و  هتسب 
زونه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  دهدیم  ناشن  نانامیپمه  ندرک  انثتسا  نکیل  تفای ، شیازفا  مالسا  ربارب  رد  ندش  میلست  يارب  بارعا 

. دنک لیمحت  اهنآ  یمامت  رب  ار  مالسا  هک  دوبن  هدامآ 
. دـش یلمع  تریـصب  طایتحا و  اب  دوخ  تایح  لاـس  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  بناـج  زا  مه  تاـکز  مکح  يارجا  ـالامتحا 

. دشاب هدش  روز  لامعا  ربمایپ ] بناج  زا   ] دندرکن تخادرپ  تاکز  هک  لئابق  زا  یضعب  هیلع  هک  تسین  تسد  رد  مه  يربخ 
يادا فالخ  رب  دشیم . لامعا  البق  مالـسا  بناج  زا  هک  دوب  یتابجاو  رگید  زا  ریغ  دیدرت  نودب  برع  لئابق  يارب  تاکز  تخادرپ  تیمها 

نآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نآرق و  نیتسخن  مایا  رد  هک  تاریخ  هنابلطواد  نداد  داهج و  رد  یعمجهتـسد  تکرـش  هزور ، زامن ، هضیرف 
كالما هرابرد  راهظا  یسرزاب و  تارایتخا  اب  تاکز  لماع  نتفریذپ  دوب و  ياهلیبق  ندش  میلـست  يانعم  هب  هوقلاب  تاکز  دندوب ، هتـساوخ  ار 

ادـیدش نآ  اب  هشیمه  لئابق  هک  دوب  يزیچ  تموکح  ای  یلاو  کی  هطلـس  نتفریذـپ  درمتم ، عابتا  ندرک  هیبنت  رایتخا  اب  نایلاو  زین  یـصخش و 
یّلص دمحم  یگدنز  رخآ  لاس  رد  مالسا  هیلع  ياهشبنج  شرتسگ  رد  دیدرت  نودب  تموکح  هطلـس  نتفریذپ  زا  سرت  دندرکیم . تفلاخم 

. تسا هتشاد  شقن  هلآ  هیلع و  هّللا 
هب ار  دیدج  لاس  تاکز  نالماع  اددجم  دوخ  تلحر  زا  لبق  هام  ود  يرجه ، مهدزای  لاس  مّرحم  هام  زاغآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 

هدمآ ناشمان  تیاور  نیا  رد  هک  یلئابق  درک . مازعا  لئابق 
______________________________

: كر دوب . هدشن  مالعا  رکب  وبا  زا  لبق  هدـش ، حیرـصت  مالـسا  تعیرـش  بناج  زا  هک  تاکز  خرن  تایئزج  هک  تسا  دوجوم  يدـهاوش  ( 1)
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. مالسا فراعملا  ةرئاد  تاکز ،»  » تخانش
ص:73  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دندوب کیدزن  هنیدم  هکم و  هب  اتبسن  هک  دندوب  يرجه  مهن  لاس  لئابق  نامه  ابیرقت  تسا 
راجزنا « 2 . » دنتفرگیم يرایتخا  نوگمهان و  ار  تاکز  الامتحا  دندوب و  مه  تاکز  لوصو  نماض  ناملسم  نایلاو  زکرم ، زا  رود  قطانم  رد 

زا اّما  دـنتفریذپ ، ار  رکب  وبا  ینیـشناج  دامتعا  دروم  لیابق  زا  يرایـسب  اریز  دـش ، رهاـظ  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  تاـیلام  نیا  يادا  زا  یناـهنپ 
وبا رمع ، درک . رایتخا  یتخـسرس  عضوم  هطبار  نیا  رد  هلـصافالب  شیوخ  لزلزتم  تیعقوم  دوجو  اب  رکب  وبا  دندرک . عانتما  تاکز  تخادرپ 

زا ات  دوش  راتفر  ارادم  اب  مالـسا  هب  رادافو  لئابق  اب  دنک و  وغل  ار  لاس  نآ  تاکز  هک  دندرک  اضاقت  وا  زا  هفیذـح ، وبا  يالوم  ملاس  هدـیبع و 
در ار  تاکز  هراـبرد  هحلاـصم  هنوگ  ره  رکب  وبا  « 3 . » دوش رادروخرب  دـناهدرک  كرت  ار  مالـسا  هک  یناسک  اب  هزرابم  يارب  ناـنآ  تیاـمح 

رتارف دوـب  هدرک  نییعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  يدـح  زا  ار  اـپ  یتـح  وا  داد . رارق  مالـسا  هـب  لـئابق  يراداـفو  نازیم  ار  نآ  درک و 
زگره ای  دناهتـشگرب  نید  زا  هک  یناسک  دننام  درمـش و  دترم  ار  نانآ  دـیاب  دـننکن  تخادرپ  ار  تاکز  هک  یناسک  درک  دـیکأت  تشاذـگ و 

یتح  » ددرگیم هصالخ  یبوخب  تسا  هدـش  بوسنم  وا  هب  عبانم  رد  هک  نخـس  نیا  رد  رکب  وبا  راتفر  دـیگنج . نانآ  اـب  دـناهتفریذپن  ار  نید 
«. درک مهاوخ  گنج  اهنآ  اب  نآ  نتفرگ  يارب  نم  دننک ، يراددوخ  دندرکیم  تخادرپ  ربمایپ  هب  هک  نامسیر  دنب  کی  نداد  زا  هک  اهنآ 
لئابق اب  ندرک  گنج  يارب  هفیلخ  قح  وا  هک  هدش  لقن  رمع  زا  دوب . راوشد  رایسب  رکب  وبا  راتفر  هیجوت  نییبت و  يدعب  ناملسم  ناهیقف  يارب 

ار نیا  نوچ  و  مگنجب . اهنآ  اب  دـناهتفگن  ار  هللا  الا  هلا  ـال  مدرم  یتقو  اـت  مدـش  رومأـم  نم  : » تسا هدومرف  ربماـیپ  هک  ارچ  درب . لاؤس  ریز  ار 
یّلـص دمحم  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  لمع  یثیدح  قباطم  رکب  وبا  هک  دندرک  رکف  اهیـضعب  « 4 .« » دنتـسه ناما  رد  ناشلاوما  دوخ و  دنتفگ 

تاکز وت  هب  وا  رگا  درگرب ؛ وا  دزن   » دومرف دوب  هتـشگرب  یلاخ  تسد  نیـشنهیداب  کی  بناـج  زا  هک  دوخ  تاـکز  لـماع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 
ار وا  رس  درکن  تخادرپ 

______________________________

.676 ص 575 - شخب 1 ، ج 2 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
نارجن يارب  ، 570 ص 569 - نامه ، كر : رمع  نب  فیـس  لقن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تلحر  نامز  رد  نایلاو  تسرهف  يارب  ( 2)

دیاش دوش  لاسرا  هنیدم  هب  هکنیا  ياجب  زکرم  زا  رود  قطانم  نیا  رد  تاکز  تسا . هدش  یفرعم  تاکز  تفایرد  يارب  هناگادـج  لماع  کی 
. دیدرگیم فرصم  لحم  نامه  رد 

.573 ص 572 - نامه ، ( 3)
. »... رتسیک كر : هطبار  نیا  رد  رکب  وبا  راتفر  رظن  فالتخا  هرابرد  یلیصفت  هعلاطم  يارب  ص 102 . ّهدر ، ینافوش ، ( 4)

« هّقحب ّالا 
ص:74  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

تقیقح رد  دنتفگیم . دترم  هیانک  هب  طقف  دندرکیمن  تخادرپ  تاکز  هک  ار  یناسک  هباحص  هک  دندرکیم  ثحب  نارگید  « 1 .« » نک ادج 
. دیگنج اهنآ  اب  دیاب  هک  دندوب  یغای  ناناملسم  اهنآ 

دندرکیم كرت  ار  ینید  تابجاو  زا  یکی  هک  ار  ییوجحلـص  مارآ و  ناناملـسم  هک  دندوب  هدامآ  دـیاش  یعفاش  دـننام  يدـعب  ناهیقف  یلو 
طقف و  « 2 . » درادن ربمایپ  هریس  نآرق و  رد  ییانبم  چیه  تقیقح  رد  نایغط  هیرظن  نیا  دننادب . حابم  اعرش  ار  وا  نوخ  نتخیر  دنرمشب و  یغای 
امئاد ناناملـسم  یناگدنز  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ذوفن  ریثأت  هچرگ  دوب . هدرک  شوارت  رکب  وبا  نهذ  زا  هک  دوب  یتفالخ  ياهدـیدپ 

( نایاورنامرف  ) رمالا ولوا  لوسر و  ادـخ و  زا  هک  دوب  هداد  رکذـت  اهراب  نآرق  دوب . دودـحم  یقالخا  ذوفن  هب  طـقف  نکیل  دوب ، شیازفا  هب  ور 
تفلاخم وا  روتـسد  نامرف و  اب  هک  یمیمـص  ریغ  یمـسا و  ناناملـسم  هلأسم  درکیم . دیدهت  یهلا  تازاجم  هب  ار  نادرمتم  دـننک و  تعاطا 
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صخشم ار  رما  نیا  نیقفانم  هرابرد  ینآرق  ياهتیاکش  زا  يدادعت  دوب و  یلکشم  رایسب  هلأسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  يارب  دندرکیم 
تـسناوتیم رکب  وبا  ینآرق ، رایعم  قباطم  دریگ . رارق  راشف  تحت  ناشمـسج  دوش و  هتخیر  اهنآ  نوخ  هک  هدادن  هزاجا  نآرق  یلو  دـنکیم .

. دنک گنج  یغای  ای  دترم  ناونعب  اهنآ  اب  تشادن  قح  وا  نکیل  دنک . هیبنت  نیقفانم  دننام  دندرکیم  عانتما  تاکز  تخادرپ  زا  هک  ار  یلئابق 
هفیلخ هک  رکب  وبا  حیرصت  مامتها و  دروآ . دوجوب  مالسا  یشمطخ  رد  یلصا  تارییغت  تفالخ  ماقم  رد  شاهفیظو  هناهب  هب  رکب  وبا  نیاربانب 
رتشیب تسیابیمن  هفیلخ  ددرگیم . نشور  الماک  نونکا  دش ، دنهاوخن  نارگید  میلـست  شیرق  زا  ریغ  بارعا  اریز  دشاب  شیرق  زا  دیاب  امتح 

هدوب بارعا  یمامت  قلطم  مکاح  دیاب  هکلب  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  هنوگ  نآ  دـشاب ، هدوب  یمالـسا  هعماج  تّما و  ینید  ربهر 
نادترم دندرکیمن ، تخادرپ  تاکز  هفیلخ  هب  هک  وجحلـص  ناناملـسم  لیلد  نیمه  هب  دننک . تعاطا  هفیلخ  زا  مالـسا  مان  هب  اهنآ  هک  دشاب 

رد اهنآ  همه  ات  دیگنج  اهنآ  اب  تسیابیم  دنتفرگ و  رارق  ناّدترم  هرمز  رد  اهنآ  همه  دـندوب  هدرواین  مالـسا  زونه  هک  بارعا  رگید  یعقاو و 
. دنوش میلست  یشیرق  هفیلخ  تموکح  مالسا و  ربارب 

______________________________

ص 572. شخب 1 ، ج 2  مالسا ، خیرات  ( 1)
هب رگیدـکی  اـب  ناـنمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  و  . » تسا دوجوم  تارجح  هروس  هیآ 9  نتم  رد  یغای  ناناملـسم  اب  راـتفر  يارب  ینآرق  لـیلد  ( 2)
ادخ نامرف  هب  ات  دیگنجب  تسا  هدرک  يدعت  هک  نآ  اب  درک ، يدعت  يرگید  رب  هورگ  کی  رگا  و  دینکفا . یتشآ  ناشنایم  دنتـساخرب ، گنج 

هک تسا  نشور  و  دراد ». تسود  ار  نالداع  ادخ  هک  دیزرو  تلادع  دـینک و  رارقرب  هنالداع  یحلـص  ناشنایم  تشگزاب ، زا  سپ  ددرگزاب .
. دوشیمن قالطا  یغای »  » لیابق رب  هیآ  نیا 

ص:75  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تایاور قباطم  « 1 . » تفرگیم رارق  هدافتـسا  دروم  امومع  دشیم و  هداد  حیجرت  نینمؤملا  ریمأ  بقل  يدـعب  يافلخ  یمـسر  باقلا  نیب  رد 

نییبـت یبوخب  درک  سیـسأت  رکب ، وبا  هک  ار  یتفـالخ  ناونع  نیا  درک . راـیتخا  دوـخ  يارب  ار  بقل  نیا  هک  دوـب  یـسک  نیلوا  رمع  یخیراـت 
. دنکیم

طلست تحت  تسیابیم  بارعا  رگید  لئابق  درک و  مهارف  شنارای  وا و  يارب  یمکاح  هقبط  شیرق  دوب . نینمؤم  مکاح  لوا  هجرد  رد  هفیلخ 
. درک زاغآ  ار  بارعا ] لئابق   ] اهنآ نتخاس  روهقم  دوخ  یندشن  میلست  هدارا  اب  مه  رکب  وبا  دنتفرگیم . رارق  وا 

ییاهدیدرت کش و  ادتبا  رد  دـهد  هعـسوت  ار  مالـسا  رادـتقا  روز  اب  هک  دوب  دـهعتم  اقیمع  هک  یـصخش  رمع ، یتح  هلمج  زا  هیلوا  باحـصا 
ردارب اـهنآ  هـک  دوـب  هدرکن  تحیـصن  ار  ناناملـسم  نآرق  اـیآ  دوـخ . ناملـسم  ناـشیکمه  هـیلع  ینلع  زواـجت  هراـبرد  اـصوصخم  دنتـشاد ،

؟ دنیامن لح  ارادم  هحلاصم و  اب  ار  دوخ  نیب  فالتخا  هک  دننک  ششوک  دیاب  دنرگیدکی و 
تـسدب يارب  شیرق  و  دـندیدیم . بارعا  یبوکرـس  رد  ار  دوخ  عفانم  املـسم  زین  اـهنآ  درکیم  هیکت  شیرق  تیاـمح  رب  رگید  راـب  رکب  وبا 

اب ییاهنامیپ  نینچ  یلو  دـندوب . هدرک  هیکت  برع  لئابق  رگید  راب  دوخ  ياهنامیپ  رب  نامز  رید  زا  دوخ  یتراـجت  ياـهناوراک  تینما  ندروآ 
داهنـشیپ تشادیم . هارمه  هب  ار  لئابق  رگید  ینمـشد  دوب و  يدام  عفانم  رد  تکرـش  موهفم  هب  ابلاغ  رادـیاپان و  ـالوصا  راـتخم  دوخ  لـئابق 

رب تموـکح  ناملـسم و  نایرکـشل  یهدـنامرف  نینچمه  دـیدج و  عفاـنم  يراـجت و  نما  طـباور  هـفیلخ  بناـج  زا  بارعا  یماـمت  رب  هـطلس 
. دـندرک لابند  مامت  تیدـج  اب  ار  نادـترم  هیلع  گنج  رطاخ  نیمه  هب  شیرق  دروآیم . ناغمرا  هب  اـهنآ  يارب  ار  هطلـس  تحت  ياـهنیمزرس 
هب اـهنآ  رارقا  ندـش و  میلـست  زا  دـعب  مه  نآ  عوبری ، ینب  زا  يرگید  مدرم  هریون و  نب  کـلام  هناـمحریب  لـتق  زا  ناوتیم  ار  ناـنآ  هیحور 

. تفایرد یبوخب  کلام  نتشک  بش  نامه  رد  هریون  نب  کلام  رسمه  اب  دیلو  نب  دلاخ  ندش  رتسبمه  نینچمه  مالسا و 
یتقو دـنک . يروآعمج  تاکز  دوخ  هلیبق  زا  دوب  هدـش  رومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  بناج  زا  هریون  نب  کلام  لاس  نامه  لئاوا  رد 

ای داد  سپزاب  اهنآ  نابحاص  هب  دوب  هتفرگ  تاکز  ناونعب  دوخ  هلیبق  ياضعا  زا  هک  ار  ییاـهرتش  درک  تفاـیرد  ار  ربماـیپ  تلحر  ربخ  وا  هک 
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ود ره  قباطم  درک . قرفتم  ار  همه  اهنآ  هب  هلمح  اب  دوب  هتفرگ  تاکز  ناونعب  فلتخم  لئابق  زا  هک  ار  ییاهرتش  یمامت  رگید  یتیاور  قباـطم 
عورشم نیشناج  ناونعب  دوخ  ندرک  در  زا  رکب  وبا  یلصا  تیاور 

______________________________

ص 11. هّللا ، ۀفیلخ  زدنه ، نورک و  ( 1)
ص:76  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هریون نب  کلام  اج  ره  دوب  هداد  روتسد  دیلو  نب  دلاخ  هب  هدش و  نیگمشخ  تخـس  هریون  نب  کلام  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم 
«1 . » دناسرب لتق  هب  ار  وا  دنک  ادیپ  ار 

نیشیپ ماوقا  اب  راتفر  اصوصخم  دوب  راوشد  یلیخ  رکب  وبا  يارب  اههنیمز  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  لامعا ، زا  قیقد  يوریپ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تیب  لها  هژیو  قح  يادا  اب  راوتـسا  ییاـنبم  رب  تفـالخ  ماـظن  سیـسأت  هک  دوب  نشور  مشاـه . ینب  ینعی  دوخ 

نآرق يوس  زا  هک  دـنک  تخادرپ  یناسک  هب  ار  ءیف  سمخ و  ثرا ، ینآرق  ماکحا  قباطم  تسیابیم  هفیلخ ]  ] هک ارچ  دوب ، داضت  رد  الماک 
همطاف یتقو  هشیاع  زا  یتیاور  قباطم  یعارتخا  مه  دوب و  یطارفا  مه  هراب  نیا  رد  رکب  وبا  لح  هار  دـندوب . هدـش  حرطم  تیب  لـها  ناونع  هب 

ربـیخ نیمز  زا  ار  يو  مهـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  كدـف  نـیمز  دـندرک و  بـلط  وا  زا  ار  ربماـیپ  ثاریم  ساـبع  مالّـسلا و  اـهیلع 
: تفگ اهنآ  هب  رکب  وبا  دنتساوخ ،

نیا زا  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نادناخ  تسا ، هقدص  دنامب  ام  زا  هچ  ره  میراذگیمن و  ثرا  ام  تفگ : هک  مدینـش  ادخ  ربمایپ  زا  »
«2 .« » مهدیمن رییغت  درکیم  ربمایپ  هک  ار  يراک  نم  و  دنروخیم . لام 

هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  خساپ ، نیا  قباطم  درک . لح  دربب ، ار  دوخ  يوربآ  هکنیا  نودب  يدنفرت  اب  ار  تیب  لها  هلأسم  خساپ  نیا  اب  رکب  وبا 
دننک هدافتـسا  تاقدص  زا  دنناوتیم  زاین  تروص  رد  اهنآ  هک  دوب  هدرک  دییأت  هکلب  دوب  هدرک  مورحم  ثرا  زا  ار  دوخ  تیب  لها  اهنت  هن  هلآ 

. دوب هدرک  مارح  ادیکا  نانآ  تراهط  یکاپ و  يارب  دوخ  تیب  لها  يارب  ار  تاقدص  زا  هدافتسا  دوخ  تایح  رد  ربمایپ  دوخ  هک  یتروص  رد 
دوخ ءیف  سمخ و  ینآرق  مهـس  اهنآ  هک  دوبن  اور  دنتفرگیم و  تاقدص  زا  ار  دوخ  مهـس  ناناملـسم  ریاس  دننام  تیب  لها  رکب  وبا  رظن  رد 

. دنروآ تسدب  ار 
زا رکب ] وبا   ] وا دشاب . هتشاد  عالطا  نآ  زا  یسک  هکنیا  نودب  دوب  هدرک  دزشوگ  وا  هب  هنامرحم  ربمایپ  ار  لئاسم  نیا  هک  تشاد  اعدا  رکب  وبا 

نیشناج وا  هک  دنک  تابثا  تساوخیم  هار  نیا 
______________________________

لقن رب  انب  هک  رمع  نب  فیس  زادرپغورد  هدنسیون  تیاور  مود ) عبط  ، ) مالسا فراعملا  ةریاد  هریون  نب  کلام  نوریـسات ، ودنال - كر : ( 1)
تـسا هتفریذـپ  ار  نآ  یناتیاک  هک  یلاح  رد  دـشابیمن ، داـمتعا  لـباق  دوب  هدرک  تیاـمح  حاجـس ، نیغورد ، ربماـیپ  زا  هریون  نب  کـلام  وا 

هتشگ دترم  اعقاو  هک  یصخش  هرابرد  دلاخ  راتفر  هیلع  دنتـسناوتیم  لکـشم  مه  نارگید  رمع و  ص 654 ،) شخب 1 ، مالسا ج 2 ، خیرات  )
. دنیامن ضارتعا  دوب  هدش 

رکب وبا  هک  هدـش  اعدا  نآ  رد  هک  هدرک  لـقن  هعیهل  نبا  هک  یتیاور   197 ص 196 - هنیدم ، خیرات  هبـش ، نبا  ص 1825 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)
. تسا ربتعمان  الماک  دیشخب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  دوب  هنیدم  رد  ربمایپ  کلم  وزج  هک  فاوعا  ناتسلخن 

(. ص 211 هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  )
ص:77  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دش ریحتم  رکب  وبا  ياعدا  نیا  زا  ربمایپ  رتخد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تاروتـسد  يارجا  يارب  بختنم 
رکب وبا  زا  همطاف  نآ  زا  سپ  هشیاع  زا  یتیاور  رباـنب  دـنک . ضارتعا  دوخ  ردـپ  بختنم  نیـشناج  عضوم  نیا  هیلع  اراکـشآ »*«  تسناوتن  وا 
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ربخ رکب  وبا  هب  درک و  نفد  ار  وا  هاگنابش  یلع  تفر و  ایند  زا  هک  دعب  هام  شـش  ات  تفگن  نخـس  باب  نیا  رد  يو  اب  زگره  تفرگ ، يرود 
«1 . » دادن

راتفر ربمایپ  ناگویب  اب  اّما  تفای  لزنت  اهنآ  ینید  تراـهط  دـندش و  مورحم  ثرا  زا  قیرط  نیا  هب  وا  تیب  لـها  ربماـیپ و  رتخد  هک  یلاـح  رد 
هک ارچ  دندروآیمن  تسدب  یثرا  ربیخ  كدف و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  قلعتم  یـضارا  زا  مه  ناگویب  ارهاظ  دش . یبوخ  اتبـسن 
دزن ار  نامثع  دنتـشاد  دـصق  ربمایپ  ياههویب  هک  دـنکیم  لقن  هشیاع  زا  ریبز  نب  هورع  دوب . هداد  رارق  یمومع  كالما  ءزج  ار  اـهنآ  رکب  وبا 

زا ایآ  : » تفگ درک و  شنزرـس  ار  اهنآ  هشیاع  اّما  دنک  هبلاطم  هفیلخ  زا  ربیخ  كدـف و  یـضارا  زا  ار  اهنآ  ثرالا  مهـس  ات  دنتـسرفب  رکب  وبا 
نیا دشابیم . تاقدص  دنامیم  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن . یقاب  ثرا  ءایبنا ]  ] ام  » دومرف هک  دیاهدینـشن  ادـخ  ربمایپ  زا  ایآ  دیـسرتیمن ؟ ادـخ 

تلحر زا  دعب  دننک . هدافتـسا  نآ  زا  يزاوننامهم  يراوگان و  دراوم  رد  ات  دشابیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تیب  لها  هب  قلعتم  تورث 
هدیمهف بوخ  اهنآ  دیدرت  نودـب  « 2 . » دـندرک رظن  فرـص  رما  نیا  زا  مه  ناـگویب  تشاد .». دـهاوخ  قـلعت  نم  زا  دـعب  رما  یلو  هب  نیا  نم 

. دش دهاوخ  رتهب  ناشعضو  دناهدینش  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  هک  دننک  رارقا  اهنآ  رگا  هک  دندوب 
ربمایپ زا  هچنآ  اب  هک  هفیلخ  زا  ماهبا  عفر  يارب  يدـعب  نایوار  و  دـنرادهگن ؛ ار  دوخ  ياههناخ  دـنناوتیم  اـهنآ  هک  تفرگ  میمـصت  رکب  وبا 

«3 . » دوب هدرک  تیصو  دوخ  نارسمه  يارب  ار  دوخ  ياههناخ  ربمایپ  هک  دندرک  لقن  هدرک  لمع  دوخ  هاوخلد  هب  دوب  هدنام 
لزنت تلحر  زا  دعب  وا  نارسمه  ماقم  هبتر و  ربمایپ ، تیب  لها  تراهط  ماقم و  سکع  رب 

______________________________

دوب هدناشوپ  ار  دوخ  تخس  هک  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دنک  مورحم  ردپ  ثرا  زا  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تفرگ  میمـصت  رکب  وبا  هک  ینامز  * 
عافد هب  یهلا  يانث  دمح و  رد  ارغ  ياهبطخ  داریا  زا  سپ  دوب  هدـش  هتخیوآ  رگید  نامدرم  وا و  نیب  هک  ياهدرپ  تشپ  زا  تفر و  دجـسم  هب 

ص 250. ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  كر : دینشن . یخساپ  رکب  وبا  زا  دیدهت  زج  هتبلا  هک  تخادرپ  دوخ  قح  زا 
ص 197. هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ص 1825 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص 262. ج 4 ، دنسم ، لبنح ، نبا  ص 30 ؛ حوتف ، يرذالب ، ( 2)

ص 521. شخب 1 ، ج 2 ، مالسا ، خیرات  ص 120 ؛ ص 87 و ج 8 ، ج 3 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 3)
ص:78  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

مارتحا نیرتشیب  زا  نینمؤملا  تاهما  ناونعب  ربمایپ  نارـسمه  دنک . جاودزا  اهنآ  اب  تشادن  هزاجا  یـصخش  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  درکن ، ادـیپ 
يرب يدــیلپ ، هنوـگ  ره  زا  ار  ناــنآ  نآرق  هروـس 33  هک  دـندش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  یعقاو  تـیب  لـها  اـهنآ  دـندوب . رادروـخرب 

« »*« 1 . » دنک راتفر  یتسدهداشگ  اب  ربمایپ  ناگویب  اب  هک  تسنادیم  مزلم  ار  دوخ  مه  رکب  وبا  تسنادیم .
. تشاد رارق  تیولوا  رد  رکب  وبا  هفیلخ  رتخد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یمارگ  رسمه  ناونعب  هشیاع 

یـضارا وزج  هیلاع ] شخب   ] هنیدم کلم  دـشیم  هتفگ  درک . راذـگاو  ییاهنیمز  نیرحب  هنیدـم و  رد  هیلاع  شخب  رد  دوخ  رتخد  هب  رکب  وبا 
«2 . » دیشخب هشیاع  شرتخد  هب  ار  نآ  يو  دوب و  هدیشخب  رکب  وبا  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  دوب  ریضن ، ینب 

انیقی درکیم  نیمأت  اجنآ  زا  ار  ناناملسم  یماظن  ياههنیزه  زا  یـشخب  دوخ  هک  ربمایپ ، یـضارا  عیـسو  ياهییاراد  هرداصم  یـسایس  رظن  زا 
لاملا تیب  هب  ار  دوخ  ییاراد  یمامت  ربمایپ  هک ، اعدا  نیا  اب  درک  یلمع  ار  مادـقا  نیا  یـسایس  تراـهم  اـب  مه  رکب  وبا  دوب . ترورـض  کـی 

توکسم هک  دییاپن  يرید  ءیف  بصغ  هب  تباث  نب  ناّسح  ضارتعا  دوب . هفیقس  رد  وا  یسایس  دیهمت  نامه  هیبش  تسرد  نیا  تسا و  هدرپس 
یّلص دمحم  زا  مه  اهنآ  هک  دننک  دییأت  هک  دنتخادرپ  تباقر  هب  هلأسم  نیا  رد  رگیدکی  اب  هتسجرب  باحصا  دش . هدرپس  یشومارف  هب  دنام و 

. دوشیم تاقدـص  هب  لیدـبت  ناـشیا  ییاراد  ماـمت  ناـنآ  تلحر  زا  دـعب  دـنراذگیمن و  دوـخ  زا  یثرا  ءاـیبنا  هک  دناهدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا 
زا دـعب  ینعی  هام ، شـش  زا  دـعب  هک  ياهنوگب  دوب  قفوم  الماک  روز  راشف و  لامعا  نودـب  مشاـه  ینب  ندرک  يوزنم  يارب  رکب  وبا  تساـیس 
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رد وا  هنایفخم  ندرک  نفد  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  تلحر  ربخ  نکیل  دیـسریم ، رظن  هب  لماک  رکب  وبا  يزوریپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  تلحر 
یـصخش نمـشد  ریقحت  زا  رکب  وبا  دنچ  ره  دروآ . دراو  رکب  وبا  هب  یتخـس  هبرـض  دـنرادزاب  نآ  رد  تکرـش  زا  ار  هفیلخ  هکنیا  يارب  بش ،

اههسیسد و زا  لصاح  دیدش  جنر  هک  تقیقح  نیا  تخانش  نکیل  دوب ، هدرک  لصاح  رطاخ  تیاضر  مالّسلا  هیلع  یلع  دوخ 
______________________________

نارـسمه وا  درک  راذگاو  هقدص  ناونع  هب  ار  دوخ  تورث  یمامت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نوچ  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  هریره  وبا  ( 1)
رد مهرد  ای  رانید  کی  یتح  دنرادن  قح  نم  ثراو  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدینش  هک  دنکیم  لقن  وا  دوب . هدرکن  شومارف  الماک  ار  دوخ 

هقدـص ناونعب  مثرا . لماع  هنوؤم  و  دوخ ، نارـسمه  هقفن  زا  ریغ  مراذـگیم ، یقاب  دوخ  زا  سپ  هک  ییاهزیچ  مامت  دـننک . میـسقت  دوخ  نیب 
.( ص 86 شخب 2 ، تاقبط ج 2 ، دعس ، نبا  . ) دوب دهاوخ 

. دندوب ادخ  لوسر  نارسمه  زا  هصفح ، رمع ، رتخد  هشیاع و  شدوخ ، رتخد  نوچ  * 
ص 85. هشیاع ، توبآ ، ص 138 ، شخب 1 ، ج 3 ، نامه ، كر : ( 2)

ص:79  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ار رکب  وـبا  مدرم  هک  يربماـیپ  تـسا - هدـش  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  رتـخد  هناـگی  ماـگنهدوز  گرم  ببـس  وا  یـسایس  ياـههئطوت 

«1 . » درادرب وا  لد  زا  ار  مغ  راب  یگداسب  تسناوتن  دنتسنادیم - يو  تسود  نیرتیمیمص 
هک دید  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دندش و  هدنکارپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  رود  زا  مدرم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تلحر  زا  دعب  دـنکیم : لقن  هشیاع 

تـشادن شوخ  هک  دیاین  وت  اب  سک  چیه  ایب و  ام  شیپ  هک  داتـسرف  سک  هدمآرد  حلـص  رد  زا  رکب  وبا  اب  دندش  هدنکارپ  يو  رود  زا  مدرم 
مراـکهچ موریم ، اـهنآ  شیپ  اـهنت  ادـخب  تفگ  رکب  وبا  ورم ». اـهنآ  شیپ  اـهنت  : » تفگ رمع  اـما  تسنادیم . ار  يو  تنوشخ  دـیایب و  رمع 

.»؟ دننکیم
ادـخ يانث  دـمح و  دـیاب  هک  نانچ  تساخرب و  یلع  دـندوب . مهارف  يو  دزن  هب  مشاه  ینب  هک  تفر  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیپ  رکب  وبا  دـیوگ :
هدید هب  هدنار  وت  يوس  ادـخ  هک  ار  يریخ  ای  مینکیم  راکنا  ار  وت  لضف  هک  تسین  ور  نیا  زا  وت  تعیب  زا  ام  ندـنامزاب  : » تفگ هاگنآ  درک 
نخـس مشاه  ینب  قح  ربمایپ و  اب  شیوخ  تبارق  زا  هاگنآ  دـیتفرگ ». هدـیدن  ار  ام  هک  دوب  یقح  راـک  نیا  رد  ار  اـم  یلو  میرگنیم ، دـسح 

. تسیرگب رکب  وبا  هک  تفگب  نادنچ  دروآ و 
ادخب : » تفگ هاگنآ  درک  ادخ  يانث  دمح و  دیاب  هک  نانچ  دروآ و  نابز  رب  مالسا  تداهـش  رکب  وبا  دش  تکاس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  و 
تسا فالتخا  امش  ام و  نایم  هک  لاوما  نیا  هرابرد  مراد . تسود  رتشیب  مدوخ  نادنواشیوخ  تیاعر  زا  ار  ادخ  ربمایپ  نادنواشیوخ  تیاعر 

میراذگ اج  هچ  ره  دنربیمن ، ثرا  ام  زا  تفگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  مدینش  متشاد و  ریخ  ّتین 
______________________________

رکب وـبا  زا  نیگمـشخ  ربماـیپ  رتـخد  دـنتفگیم  هـک  نایعیـش  ياـهرظن  راـهظا  ربارب  رد  تموـکح ، نارادـفرط  زا  یفوـک ، یبعـش  رماـع  ( 1)
دراو تساوخ  هزاجا  دـمآ و  وا  دزن  تدایع  يارب  رکب  وبا  دـش ، ضیرم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  یتقو   » درک لقن  ار  هّصق  نیا  تسا . هتـشذگرد 

: داد خساپ  وا  دوش ؟ دراو  وا  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  تسا  هداتسیا  رد  رب  رکب  وبا  دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دوش . هناخ 
مه نخـس  وا  اب  درک و  یهاوخترذـعم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  زا  دـش و  دراو  رکب  وبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هزاجا  اب  و  يدنـسپیم ؟ وت  هچ  ره  »

یهاوخترذـعم هب  جایتحا  تفگیم  تسار  رکب  وبا  رگا  ص 17 ) ج 8 ، تاقبط ، دعس ، نبا   ) دش یـضار  وا  زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تفگ .
نب دلاخ  و  رمع ، هک  دنکیم  لقن  یبعـش  دشابیم . راکـشآ  هّبـش  نب  رمع  زا  لقن  هب  یبعـش  زا  يرگید  تیاور  رد  شیارگ  نیمه  تشادـن .

ره تنوشخ  اب  رمع  دنریگب . تعیب  رکب  وبا  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  ریبز و  زا  ات  دنتفر  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  رکب  وبا  مکح  هب  انب  دیلو 
. درب رکب  وبا  دزن  ار  ود 
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هکنیا زا  دعب  درک . ضارتعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ  هرابرد  تنوشخ  نیا  هب  تبـسن  ادیدش  دنلب  يادص  اب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
وا یهاوخترذعم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  درک . تطاسو  رمع  هرابرد  تفر و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ندید  هب  رکب  وبا  دندرک ، تعیب  یلع  ریبز و 

(. 49 ص 48 - ص 57 و ج 6 ، ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  . ) درک زاربا  رمع  زا  ار  دوخ  تیاضر  تفریذپ و  ار 
ص:80  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  يراک  ره  ادخ  هانپ  رد  نم  دنروخیم و  لام  نیا  زا  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نادناخ  تسا . هقدص 
.« منکیم نامه  دشاب  هدرک  ادخ  ربمایپ 

ینانخـس درک و  مدرم  هب  يور  درکب ، رهظ  زامن  رکب  وبا  نوچ  و  دشاب ». بشما  تعیب  يارب  وت  ام و  هدعو  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
نخـس رکب  وبا  هقباس  تلیـضف و  قح و  زا  تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ  دروآ . ناـبز  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یهاوخرذـع  رد 

.« يدرک وکن  يدرک و  باوص   » دنتفگ مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مدرم  تفر و  شیپ  دروآ و 
«1 . » دندش کیدزن  وا  هب  مدرم  تسویپ ، عمج  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  و  درک : هفاضا  هشیاع 

. درک مکحم  رکب  وبا  دییأت  رد  ار  ناناملسم  ياهفص  ارهاظ  داد و  همتاخ  مشاه  ینب  ياوزنا  هب  مدرم  عمج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ندش  میلـست 
ياـهفرح تاـفراعت و  هب  و  دنتـسنادیم . ار  يرگید  تاـّین  اـههزیگنا و  رفن  ود  ره  دـماین . دوـجوب  الـصا  اـهنآ  نـیب  رد  یعقاو  هحلاـصم  یلو 

ایر زج  هب  تیب  لها  تبحم  هب  وا  ياعدا  رکب و  وبا  ياهکـشا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  طیارـش  نآ  رد  دنتـشادن . يدامتعا  چـیه  شخبناـنیمطا 
درادهگن رود  ذوفن  تردق و  زا  ار  مشاه  ینب  ات  داد  دهاوخ  همادا  ار  دوخ  شـشوک  یمامت  هفیلخ  هک  تسنادیم  وا  دـیدیمن . يرگید  زیچ 

[ مالّـسلا هیلع  یلع   ] ناوج صخـش  نیا  هک  تسنادیم  زین  رکب  وبا  دوش . هفیلخ  هجو  چیه  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دراذگن  رتالاب  همه  زا  و 
ادیپ تصرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  تسنادیم  دشابیم و  یمیمـص  ریغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نیـشناج  ناونعب  وا  ماقم  لوبق  رد 

راوتـسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تیب  لها  قوقح  رب  ینبم  ار  دوخ  تفالخ ]  ] درک و دـهاوخ  راکنا  ار  شیرق  تفالخ  تیعورـشم  دـنک 
چیه زین  رکب  وـبا  داد و  همادا  هفیلخ  زا  ندـیزگ  يرود  هـب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  تشادـن . دوـجو  داـمتعا  ناـنآ  ناـیم  نیارباـنب  درک . دـهاوخ 

«2 . » دنک کیدزن  دوخ  عمج  هب  ار  وا  هک  دوبن  دنمهقالع 
______________________________

.1827 ص 1826 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
فلتخم دراوم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  رکذ  رمع  نب  فیـس  اصوصخم  رکب ، وبا  تفالخ  هرابرد  تنـس  لها  يدـعب  عباـنم  ( 2)

(. 1197 ، 1150 ص 1116 ، شخب 2 ، و ج 2 ، ، 597 ، 595 - 594 ص 584 ، شخب 1 ، ج 2 ، مالـسا ، خیرات  كر ، . ) دادیم دنپ  ار  هفیلخ 
رد ددرگیم . حـضاو  هدوب  لوا  هام  شـش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعیب  زا  لبق  هک  يدراوم  رکذ  زا  اـصوصخم  تاـیاور  نیا  ندوب  ربتعم  ریغ 

دنکن یهدـنامرف  ار  هاپـس  هصقلا  وذ  رد  اصخـش  هک  دنتـساوخ  رکب  وـبا  زا  رمع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  نـیا  زا  یکی 
. دندش هنیدم  تاماکحتـسا  لوئـسم  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  هحلط و  ریبز ، هارمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  ( 5 ص 594 - شخب 1 ، ج 2 ، نامه ، )

هفیقس رد  عمجت  زا  دعب  اروف  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیم  دیکأت  تایاور  نیا  رب  تنس  لها  ثّدحم  خروم و  ریثک ، نبا  ص 597 .) نامه ، )
تبسن ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مشخ  ریثک  نبا  و  دوب . دکؤم  تعیب  طقف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تلحر  زا  دعب  وا  تعیب  درک و  تعیب  رکب  وبا  اب 

یندرکن و كرد  رکب  وبا  هب 
ص:81  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هفیقس رد  ناناملسم  زا  یتعامج  تفر و  ایند  زا  دنک  نیعم  دوخ  يارب  ینیشناج  هکنیا  نودب  ربمایپ  هک  دندقتعم  نایّنس  رتشیب  هکنآ  دوجو  اب 
هّللا یّلـص  دمحم  هک  دننکیم  اعدا  هیمیت  نبا  مزح و  نبا  يرـصب ، نسح  دننام  ناقّقحم  زا  یکدنا  دادـعت  نکیل  دـندرک  باختنا  ار  رکب  وبأ 
رکب وبأ  تفالخ  نارود  رد  ادعب  هیرظن  نیا  زا  هک  تسا  تسد  رد  يوق  دهاوش  دوب . هدرک  باختنا  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  رکب  وبأ  هلآ  هیلع و 
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زا بلطم  نیا  تسا . هتفر  ایند  زا  دـمانب  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  هکنیا  نودـب  ربمایپ  تشاد  رارـصا  هک  دوب  رمع  نیا  دـش و  تیامح  امـسر 
دوخ تلحر  زا  لبق  ربمایپ  تیاور  نیاربانب  دوشیم . هدیمهف  یبوخب  هشیاع  دوخ  همع  زا  یتیاور  هرابرد  دمحم  نبا  مساق  رکب  وبأ  هون  ریسفت 
هتفگ نیا  رطاخب  رگا  دیوگیم : مساق  دنریذپیمن . ار  نآ  ناناملـسم  ادـخ و  تساجک ؟ رکب  وبأ  دومرف : دینـش  ار  رمع  ریبکت  يادـص  یتقو 
تقو رد  رمع ]  ] وا نکیل  دوب  هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  رکب  وبأ  ادخ  ربمایپ  هک  دندرکیمن  کش  نیا  رد  مدرم  دوبن  شگرم  نامز  رد  رمع 
رگا تسا و  هدرک  ار  راـک  نیا  دوـب  رتـهب  نم  زا  هک  رکب ) وـبأ   ) یـسک منک  نییعت  نیـشناج  ناوـنعب  ار  یـسک  نم  رگا  تـفگ : دوـخ  گرم 

هک دندیمهف  ناناملسم  رطاخ  نیمه  هب  درک . ار  راک  نیا  دوب  رتهب  نم  زا  هک  یسک  دننک ] باختنا  هک   ] منک راذگاو  ناشدوخب  ار  ناناملـسم 
«1 . » دشاب هتشاد  بصعت  رکب  وبأ  هیلع  هک  درک  مهتم  ناوتیمن  مه  ار  رمع  دوب و  هدرکن  باختنا  دوخ  نیشناج  ناونعب  ار  یـسک  ادخ  ربمایپ 
هک دـنکیم  لقن  دوب  هدرک  یهارمه  لاس 8  رد  لسالـسلا  تاذ  تایلمع  رد  ار  وا  دوب و  هدروآ  مالـسا  رکب  وبأ  تسدـب  هک  ییاـط  عفار  وبا 

یتقو هک  درک  يروآداـی  مدرم  هب  هفیقـس  رد  هک  دوب  رمع  تفگ  وا  هب  رکب  وبأ  درک . لاؤس  هفیقـس  رد  وا  اـب  تعیب  هراـبرد  رکب  وبأ  زا  ادـعب 
اب هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  هفیقس ] رد   ] نیرـضاح هک  دش  ثعاب  رما  نیا  دنک و  زامن  مدرم  اب  هک  داد  روتـسد  رکب  وبأ  هب  دوب  ضیرم  ربمایپ 

. درکیم دییأت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یلبق  باختنا  طقف  تعیب  نیا  اذل  « 2 . » دننک تعیب  رکب ] وبأ   ] وا
هدرک باختنا  ار  رکب  وبأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تشاد  رارصا  هشیمه  دش ، هدید  هک  هنوگنامه  هشیاع ،

______________________________

هک تشاد  راهظا  دوخ  یعیـش  دـض  مشخ  اـب  ریثک  نبا  ادـعب  (. 287 - 286 ، 250 ص 249 - ج 5 ، هیادـبلا ،  ) تسنادیم شـشخب  لباق  ریغ 
. دشابیم راگزاسان  يریسفت  نینچ  اب  هشیاع  تیاور  نکیل  ص 249 .) ج 5 ،  ) دوب نز  کی  طقف  هکلب  دوبن  موصعم  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

ص 1010. ةریس ، ماشه ، نبا  ( 1)
. تفریذپ ار  هفیقس  رد  ار  وا  تعیب  دوش  مدرم  دادترا  ثعاب  هک  هنتف  زا  سرت  رطاخب  وا  دنکیم  هفاضا  رکب  وبأ  . 8 دنسم 1 / لبنح ، نبا  ( 2)

ص:82  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ار یسک  دوخ  ینیشناج  يارب  ربمایپ  رگا  هک  دش  لاؤس  اراکـشآ  هشیاع ]  ] وا زا  یتقو  درکیمن . رکذ  تقو  چیه  ار  هفیقـس  عیاقو  ارهاظ  وا  و 
وا رکب »؟ وبأ  زا  دعب  یـسک  هچ  : » دش لاؤس  وا  زا  رکب .» وبأ   » داد خـساپ  يو  دـشاب  تسناوتیم  یـسک  هچ  صخـش  نآ  دوب ، هدرک  بوصنم 

«1 . » دش تکاس  اجنیا  رد  وا  حاّرج . نب  هدیبع  وبا  يو  زا  سپ  رمع و  داد  خساپ 
هب ار  باـطخ  نب  رمع  یلبق  تروـشم  نودـب  هک  دوـب  یعیبـط  وا  يارب  تسنادیمن  یباـختنا  بصنم  کـی  ار  تفـالخ  رکب  وـبأ  هک  اـجنآ  زا 

ایوج هراب  نیا  رد  ار  نامثع  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  رظن  هنامرحم  رکب  وبأ  میمـصت  نیا  زا  دعب  هک  هدـش  لقن  دـنک . نییعت  دوخ  ینیـشناج 
. دش

یـسایس خساپ  زین  نامثع  تسا ». هظلغ )  ) نشخ اما  يرادنپ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  وا  ادـخ ، ربمایپ  هفیلخ  يا  : » تفگ فوع  نب  نمحرلا  دـبع 
«2 .« » تسین يو  دننامه  یسک  ام  نایم  رد  تسا و  رتهب  شرهاظ  زا  شنطاب  هک  مناد  نانچ  ادخب  : » تفگ داد و 

اب هک  ینیبیم  يدرک ! مدرم  هفیلخ  ار  رمع  : » تفگ دمآ و  رامیب  هفیلخ  نیلاب  هب  هحلط  رمع ، ینیـشناج  یمـسر  نالعا  زا  دـعب  هک  هدـش  لقن 
در ار  ضارتعا  نیا  تینابـصع  اب  رکب  وبأ  نکیل  درک »؟ دهاوخ  هچ  دشاب  وا  تسد  هب  مدرم  راک  یتقو  دنـشکیم ، هچ  وا  زا  مدرم  وت  روضح 

«3 .« » مدرک وت  ناسک  هفیلخ  ار  وت  ناسک  نیرتهب  : » تفگ درک و 
یّکـش نیا  رد  دنکیم و  سکعنم  یبوخب  ار  عاضوا  الامتحا  تایاور ، نیا  دافم  نکیل  دشابیم ، دامتعا  لباق  ریغ  تالیـصفت  نیا  زا  یـضعب 
نودب هک  دوبن  ناسآ  مه  رمع  يارب  درکن . راذگاو  ناناملـسم  هعماج  هب  ار  هلأسم  نیا  درک و  نییعت  ینیـشناج  دوخ  يارب  رکب  وبا  هک  تسین 
نارود رد  ادـیو  الد  يول  یناتیاک و  تاـیرظن  قبط  دـنچ  ره  دوش ، هتخانـش  یعقاو  هفیلخ  یناـگمه  یتروص  هب  ددرگ و  هفیلخ  یلبق  همدـقم 

درکیم و بلج  ار  بصعتم  ناناملسم  زا  يرایسب  هجوت  انیقی  رمع  باختنا  هچرگ  « 4 . » دوب هفیلخ  المع  رمع ، تقیقح  رد  رکب ، وبأ  تفالخ 
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یتّیبوبحم مدرم  نیب  رد  يو  اما  دـندرکیم ، ینادردـق  مدرم  همه  دروم  رد  مالـسا  ماـکحا  يارجا  رد  وا  فاـطعنا  لـباق  ریغ  دـهعت  زا  ناـنیا 
یناتیاک هک  هیلوا  هباحص  یتح  تشادن .

______________________________

ص 9. ۀباحصلا ، لئاضف  حیحص ، ملسم ، ( 1)
ص 88. ج 3 ، مالسا ، خیرات  ص 2137 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)

ص 85. ج 3 ، مالسا ، خیرات  4 ؛ ص 2143 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
. مالسا فراعملا  ةرئاد  باطخ ،» نب  رمع  ، » ادیو الد  يول  ص 128 ، ج 3 ، مالسا ، خیرات  ( 4)

ص:83  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رتمهم همه  زا  دندوب . كانمیب  رمع  هرابرد  درکیم  مهتم  یصخش  هنالداع  ریغ  ياهوزرآ  یتیافکیب و  اجیب و  تداسح  نتـشاد  هب  ار  اهنآ 
طلـسم الماک  ناناملـسم  هاپـس  رب  نامز  نآ  ات  اهنآ  دـنک و  راوتـسا  ار  دوخ  تفالخ  دوب  هتـسناوت  رکب  وبأ  اهنآ  دـییأت  اـب  هک  شیرق  فارـشا 

هک ارچ  دندرکیم . لوبق  یتخسب  دوب  اهنآ  نیـشیپ  فلاخم  هک  ار  وا  تفالخ  اهنآ  دشیمن  نییعت  امـسر  رکب  وبأ  بناج  زا  رمع  رگا  دندوب .
دهاوخن ماود  يزور  دنچ  زا  شیب  وا  دـنمتردق  يربهر  تسنادیم  بوخ  دـیلو  نب  دـلاخ  اصوصخم  دنتـشاذگیم . مارتحا  رکب  وبأ  هب  اهنآ 

. تشاد
لوغـشم ناناملـسم  هاپـس  هک  یلاـح  رد  دـنک  راذـگاو  مدرم  هب  ار  دوـخ  ینیـشناج  هلأـسم  دـناوتیمن  درکیم  رکف  رکب  وـبأ  رگید  فرط  زا 

نآ سیـسأت  زا  لاـس  ود  طـقف  هک  تفـالخ  رکب ، وبأ  ياهتـسایس  روآتریح  يزوریپ  دوـجو  اـب  دـندوب . ماـش  حـتف  يارب  نیگنـس  ياـهدربن 
وبا ور  نیا  زا  دشاب . رابتبیصم  تسناوتیم  ینیشناج  يارب  زیگناهقرفت  باختنا  کی  تشاد و  يدایز  هلـصاف  لماک  رارقتـسا  اب  تشذگیم 

رطاخب یتدم  ات  لقا  دح  دوشن . حرطم  یتبحص  ای  ثحب  چیه  ربمایپ  تیب  لها  قوقح  هرابرد  هتشذگ  دننام  زیچ ، ره  زا  لبق  تساوخیم  رکب 
مالّسلا هیلع  یلع  رود  اهروحم  همه  صخشم  نیشناج  کی  ندوبن  رد  نکیل  دوبن  ناسآ  مالّسلا  هیلع  یلع  باختنا  تفالخ ، رد  شیرق  عفانم 

. دیخرچیم
نیب رد  تشاد . رمع  اب  یـسایس  لئاسم  رد  یعقاو  رظن  فـالتخا  وا  هکنیا  رطاـخب  دوب  یلیمحت  اـبیرقت  يراـک  رمع  باـختنا  رکب ، وبأ  رظن  زا 
رکب وبا  رطاـخ  نیمه  هب  تشاد . کـیدزن  یلیخ  يراـکمه  رکب  وبأ  اـب  تموکح  هنازور  هرادا  ناـیرج  رد  هک  دوب  رمع  اـهنت  هیلوا  باحـصا 
رمع دوب . هدروآ  دوخ  طلست  تحت  وا  يارب  ار  هنیدم  دوب و  هداد  ناماس  ار  هفیقس  ياتدوک  وا  زا  تیامح  يارب  رمع  دوب . رمع  نویدم  الماک 

وا هک  تسنادیم  رکب  وبأ  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  هدرک  دـییأت  تیدـج  اب  دـشابیم  شیرق  يارب  طقف  تفـالخ  هک  ار  رکب  وبأ  هیرظن  زاـغآ  زا 
هنیدم رب  ار  دوخ  طلـست  رمع  دروایب . دوجوب  تفالخ  ریـسم  رد  یتارییغت  تسا  نکمم  دنچ  ره  درک  دهاوخن  لزلزتم  ار  تفالخ  داینب  رمع ] ]

. دنک راذگاو  هیلوا  باحصا  زا  یسک  هب  ار  دوخ  تردق  هک  دوبن  یصخش  وا  الامتحا  دوب و  هدرک  ظفح  نانچمه  رکب  وبأ  تفالخ  نامز  رد 
فارـشا دوب . هدیـسر  ترهـش  جوا  هب  دوخ  هزات  ياهیزوریپ  اب  هک  دوب  دیلو  نب  دلاخ  دیاش  تفالخ  هلأسم  رد  رمع  يارب  يدج  لکـشم  اهنت 

هاپس تیامح و  دیلو  نب  دلاخ  زا  امتح  شیرق 
ص:84  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

وا لباقم  رد  تسناوتیمن  تشاد  دیلو  نب  دلاخ  اب  یـصخش  ینمـشد  هک  تروص  نیا  رد  مه  رمع  دـندرکیم و  يوریپ  وا  زا  مه  ناناملـسم 
رد يریگمیمصت  ماگنه  دراد . یـسررب  تقد و  هب  زاین  نآ  خساپ  ریخ ؟ ای  دوب  هدرک  رکف  هراب  نیا  رد  ّدج  هب  مه  رکب  وبأ  ایآ  دنک . تمواقم 

ظاحل نیا  زا  دیـسریم . رظن  هب  يرورـض  گنج  دربشیپ  يارب  ارهاظ  اـجنآ  رد  وا  دوجو  دوب و  هدـنامرف  ماـش  رد  دـیلو  نب  دـلاخ  هراـب ، نیا 
. دوب اج  هب  الماک  رمع  باختنا 

ص:85  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
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یبرع يروتارپما  اروش و  یمالسا ، يرالاسهتسیاش  نانمؤم ، ریما  رمع :

زا یکی  رد  تشادـن . نآرق  رد  ییانبم  چـیه  دوب ، هداد  صاصتخا  شیرق  هب  ار  نآ  رکب  وبا  هک  یمالـسا  هعماج  رب  تیمکاح  زاـتمم  هاـگیاج 
ماگنه هب   » هک نآ  هنارکـش  هب  ار  هبعک  راگدرورپ  هک  هدـش  هتـساوخ  نانآ  زا  شیرق ) هروس   ) شیرق هب  باطخ  رد  یکم  ياههروس  نیتسخن 

رثکا هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  تلاسر  نارود  هدمع  شخب  رد  دنتسرپب . تشاد » ناشناما  رد  میب  زا  داد و  ناشماعط  یگنـسرگ 
رایـسب ار  نارجاهم  نآرق  رد  دـنوادخ  تخاتیم . ناکرـشم  راّفک و  هب  تحارـصب  نآرق  دـندوب و  وا  نانمـشد  نیرتتخـسرس  هّکم  ناـشیرق 

نارجاهم زا  نآرق  روظنم  اّما  (. 41 لحن /  ) دهدیم هدـعو  نانآ  هب  ار  يورخا » يویند و  شاداپ   » و ( 218 هرقب / « ) ادخ تمحر   » دیاتسیم و
رد زین  دنتسویپیم  ربمایپ  هب  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رـسارس  زا  هک  ینارگید  يودب و  لیابق  نامدرم  هکلب  دندوبن ، رجاهم  یـشرق  نایّکم  طقف 

تـسا ربارب  راصنا  اب  الماک  نانآ  هاگیاج  اّما  هدش ، هدرب  مان  راصنا  زا  شیب  نارجاهم  زا  نآرق  رد  دـنچ  ره  دـنتفرگیم . ياج  نارجاهم  هرمز 
زا یمهـس  ریقف  نارجاهم  هب  طقف  تسا . هدـشن  هداد  يزایتما  راصنا  هب  تبـسن  نانآ  هب  اج  چـیه  رد  و  100 و 117 ) هبوت / 74 ؛ - 72 لافنا / )
هب تبسن  هک  ببس  نیا  هب  هن  دندوب  هدش  هدنار  دوخ  لاوما  نیمزرـس و  زا  هک  لیلد  نیا  هب  مه  نآ  دش ، هداد  هدش ] هتفرگ  تمینغ  هب   ] لاوما

. دنادیم رترب  نامیا  رظن  زا  اتحارص  دناهتسج  تقبـس  مالـسا  هب  ندیورگ  رد  هک  ار  یناسک  نآرق  اّما  (. 9 - 8 رشح /  ) دنتشاد يزایتما  راصنا 
هک یناناملسم  تسا . یشرق  نایّکم  نایم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هباحص  نیتسخن  دوس  هب  رتشیب  لصا  نیا 

ص:86  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
-74 لافنا /  ) دنراد رارق  يرتنییاپ  ینامیا  هاگیاج  رد  دـندیورگ  مالـسا  هب  دـنداد ، هانپ  ار  نارجاهم  هک  راصنا ، نارجاهم و  نیتسخن  زا  سپ 

(. 10 - 8 رشح / 75 ؛
هب هژیوـب  نآرق  «. 1 ( » 12 - 10 هعقاو / .« ) تمعنرپ ياهتـشهب  رد  دـننابرقم * نانیا  دـناهداتفا * شیپ  کنیا  دـندوب و  هتـسج  تقبـس  هک  اهنآ  »

گنج هب  هدرک و  قافنا  حتف  زا  شیپ  هک  یناسک  اب  ار  دوخ  هک  دنکیم  يروآدای  احیرـص  دـناهدروآ  مالـسا  هّکم  حـتف  زا  سپ  هک  یناسک 
هفیظو هک  دوـب  نیا  یموـمع  داـقتعا  ماـگنه ، نآ  رد  (. 10 دـیدح / ۀـجرد ، مظعا  « ) تسا رتارف  ناـنآ  تجرد   » هک دنرامـشن  ربارب  دـناهتفر 

ار نیرجاهم  زایتما  ناونع و  دندروآیم  مالسا  دندمآیم و  هنیدم  هب  نآ  زا  سپ  هک  مه  یناناملسم  یّتح  و  هتفای ، نایاپ  هّکم  حتف  اب  ترجه 
. دندرواین تسد  هب 

هّللا یّلص  ربمایپ  نامز  رد  وا  دوب . هتخادرپ  مالـسا  لوصا  نامرآ و  زا  طرـش  دیقیب و  هناّدجم و  ینابیتشپ  عافد و  هب  هراومه  باطخ  نب  رمع 
زا سپ  نیاربانب ، دوب . هدرک  تفلاخم  ناناملـسم  یّکم  نانمـشد  اب  یـسایس  طباور  يرارقرب  اب  ّقفومان  یتروص  هب  دـنچ  ره  اهراب  هلآ  هیلع و 

. دنشکب ار  اهنآ  هیدف  تفایرد  يازا  رد  ناریسا  ندرک  دازآ  ياج  هب  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  ردب  گنج 
شقن ببس  هب  و  درک . ضارتعا  نایوما ، هدرک  رـس  نایفـس ، وبا  وفع  هب  هّکم ، حتف  نامز  رد  دوب و  هدرک  تفلاخم  هّیبیدح  حلـص  نامیپ  اب  وا 
تاـکز هک  یناملـسم  لـیابق  هیلع  گـنج  اـب  زین  رکب  وبأ  ناـمز  رد  « 2 . » دوب هدـش  وا  لتق  راتـساوخ  مالـسا  اـب  ینمـشد  رد  نایفـس  وبا  ّمهم 

قفاوم دیعـس  نب  دلاخ  دیلو و  نب  دلاخ  نوچمه  هّکم  فارـشا  زا  نت  دنچ  هب  يدیلک  ياهبـصنم  یخرب  ندرپس  اب  نینچمه  دـنتخادرپیمن و 
ياج مه  رکب  وبأ  هب  دیعـس  نب  دلاخ  يرادافو  رد  دوبن و  راگزاس  یمالـسا  قالخا  اب  دیلو  نب  دـلاخ  راتفر  وا  رظن  زا  هک  ببـس  نادـب  دوبن ؛

هئطخت دوب  هدرک  رارقرب  رکب  وبأ  هک  ار  شیرق  يراصحنا  ّتیمکاح  قح  درکن  یعـس  هچرگ  دیـسر  تفالخ  هب  هک  یناـمز  رمع  دوب . دـیدرت 
ار تموکح  یمالـسا  ّتیهام  هّکم  یلهاج  فارـشا  هزادـنا  زا  شیب  تردـق  ندرک  دودـحم  یمالـسا و  لوصا  يارجا  اب  دیـشوک  اـّما  دـنک ،

یشیرق باحـصا  نیتسخن  لماش  رتشیب  مهزاب  شیرق  هدشتیبثت  ّقح  شریذپ  ضرف  هب  هک  هقباس ، ینآرق  لصا  ود  رب  هژیوب  وا  دنک . تیوقت 
. درکیم دیکأت  اروش  و  دشیم ، ربمایپ 

______________________________
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. دنکیم ضقن  ار  ریسفت  نیا  يّدح  ات   14 تایآ 13 - هچرگ  دناهتسناد ، یتقوم  ابلاغ  ار  تیولوا  نیا  ( 1)
ص 55. ّهدر ، ینافوش ، ( 2)

ص:87  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. تسا هتفای  باتزاب  ناناملسم  نیب  رد  هدش  حتف  ياهنیمزرـس  تادیاع  میـسقت  يارب  هاپـس  ناوید  اجنیا  رد  تشاد  هقباس  زا  رمع  هک  يرّوصت 

دناوتیمن تیاور  نیا  ریدقت  ره  هب  دادیم ؛ ربارب  مهس  ناناملسم  مامت  هب  دیسریم  هنیدم  هب  هک  یلوپ  رادقم  ره  زا  رکب  وبأ  هک  هدش  تیاور 
یناسک اب  دناهدیگنج  ربمایپ  رانک  رد  هک  ار  یناسک  دناوتیمن  هک  دیزرویم  دیکأت  وا  فالخ  رب  رمع  هک  دناهتفگ  اّما  دـشاب . ّقثوم  نادـنچ 

هک یناسک  دندوب و  هدیگنج  ردب  گنج  رد  هک  دادیم  یناسک  هب  ار  قوقح  نیرتشیب  بیترت ، نیدـب  « 1 . » دهن ربارب  دناهدیگنج  وا  هیلع  هک 
نادنواشیوخ يارب  اهنت  دنتـشادیم . تفایرد  يرتمک  غلابم  جیردتب  دندوب  هدرک  گنج  نآ  هار  رد  هدـیورگ و  مالـسا  هب  يدـعب  لحارم  رد 

، سابع دـنتفرگیم و  قوقح  ردـب  ناگدـنمزر  ربارب  ود  ربمایپ  نارـسمه  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ییاهانثتـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
هیلع نسح  ینعی  ربمایپ ، ناگداون  مهس  تفرگیم . قوقح  ترضح  نآ  نارسمه  هزادنا  هب  دشیم ، هدرمش  وا  هدنز  ثراو  هک  ربمایپ  يومع 
مهس ربارب  نانآ  مهس  تسا . مالّسلا  اهیلع  همطاف  قوقح  تشادساپ  ببس  هب  دوب  راکـشآ  هک  تفای  شیازفا  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  مالّـسلا و 

«2 . » تفرگیم قوقح  ردب  نادهاجم  هزادنا  هب  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  ناشردپ ،
نب هّللا  دبع  تسا . راکشآ  الماک  « 3  » يرجه مهدـجه  لاس  رد  ماش  هب  وا  یـشکرکشل  هرابرد  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  اروش  رب  رمع  هیکت 

نارـس دندیـسر  غرـس  هب  نوچ  دـندوب و  هدـمآ  ناسک  همه  دـندوب . يو  اب  راصنا  نارجاهم و  دـش ، نورب  ازغ  گنهآ  هب  رمع  دـیوگ : سابع 
نوـچ و  دـیوگ : رآ . مهارف  نـم  دزن  هـب  ار  نیتـسخن  نارجاـهم  تـفگ : رمع  تـسا . ییاـبو  تیـالو  دـنتفگ : دـندمآ و  يو  شیپ  اـههاپس ... 

 ... دندرک فالتخا  درک  تروشم  اهنآ  اب  مدروآ و  ناشمهارف 
نوچ و  رآ ...  مهارف  نم  شیپ  دناهدرک  ترجاهم  راید  نیا  هب  هک  ار  ینایراصنا  تفگ : هاگنآ  دیورب . تفگ : دندرک  فالتخا  موق  نوچ  و 

: تفگ هاگنآ  دیورب . تفگ : دندرک  فالتخا 
ناشمهارف نوچ  و  رآ . مهارف  نم  شیپ  دناهدرک  ترجاهم  هّکم  حتف  زا  سپ  هک  ار  ینایشرق 

______________________________

.391 ، 386 ص 385 - ج 4 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
.1970 نب ، مالـسا ، ردـص  رد  يرادا  ناوید  هچخیراـت  باـب  رد  ياهلاـسر  باـطخ ، نب  رمع  ناوـید  نیئوـپ ، ، 427 ص 388 - ناـمه ، ( 2)
،382 - 379 ص 376 ،  ) تسا نایـسابع  نایعیـش و  هتخاس  ربمایپ  نادـنواشیوخ  نداد  حـیجرت  هب  طوبرم  تایاور  هک  تسا  دـقتعم  یناـتیاک 

. درادن ياهیاپ  وا  نخس  نیا  اّما  ( 393 ، 388
لاس ياهدادـیور  وزج  تسردان  هب  ار  یـشکرکشل  نیا  يدـقاو ، قاحـسا و  نبا  هب  دانتـسا  اب  يربط  . 2513 ص 2511 - ج 1 ، يربـط ، ( 3)

ص 18. ج 4 ، مالسا ، خیرات  ك : ر . دنکیم . رکذ  مهدفه 
ص:88  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

 ... انف تسالب و  هک  درگرب  ناسک  اب  دنتفگ : دندرکن و  فالتخا  هک  درک  تروشم  اهنآ  اب  مدروآ 
«1 . » دیدرگزاب زین  امش  مدرگیمزاب  نم  مدرم  يا  تفگ : رمع ] سپ  ]

ّمهم لئاسم  هرابرد  نانآ  زا  یهاوخرظن  هرابرد  يرایـسب  تاـیاور  درکیم . هرواـشم  یّکم  گرزب  باحـصا  نیتسخن  اـب  طـقف  رمع  ـالومعم 
یهاوخ تروشم  نتسج و  يرای  يارب  ار  هباحص  ناگرزب  امومع  رمع   » هک تسا  تسرد  یناتیاک  رظن  ارهاظ  تسا . هدیسر  یهقف  یـسایس و 

درکیم و بوصنم  اهگنج  یهدنامرف  هب  دنتشاد  مالـسا  رد  يرتمک  هقباس  هک  ار  ینارگید  هک  یلاح  رد  دوب ، هتـشاد  هگن  هنیدم  رد  نانآ  زا 
«2 «. » داتسرفیم هنیدم  زا  نوریب  هب 
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تامیمصت ذاختا  رد  وا  شور  ياتسار  رد  هباحـص  نیتسخن  زا  ییاروش  هب  دوخ  گرم  زا  سپ  نیـشناج  نییعت  رما  يراذگاو  رد  وا  میمـصت 
. دزیم ار  رخآ  فرح  هک  دوب  وا  هشیمه  شتفالخ  نارود  رد  هک  دوب  نآ  دروم  نیا  توافت  اهنت  دوب . ّمهم 

ییاهاطخ زا  یخرب  حالصا  هّکم و  ریپ  فارشا  تردق  شهاک  تهج  رد  تفالخ ، هب  ندیسر  زا  سپ  هلصافالب  رمع  فلتخم ، تایاور  هب  انب 
دلاخ يرانکرب  مود  هفیلخ  مادقا  نیتسخن  تایاور  نیا  قبط  رب  درک  تکرح  دوب  هتفر  ناناملسم  یخرب  ّقح  رد  ّهدر  ياهگنج  نایرج  رد  هک 

خیرات دوب و  ماقم  نیا  رد  نانچمه  اهتدم  ات  دـلاخ  دـیدرتیب  دوب . ماش  رد  مالـسا  نایهاپـس  یهدـنامرف  هب  هدـیبع  وبا  يرامگرب  دـیلو و  نب 
هب كومری  گنج  نامز  رد  هدیبع  وبا  ینیـشناج  نامرف  يرهز ، هتفگ  هب  تسین . صخـشم  اقیقد  هاپـس  یلاع  یهدنامرف  هب  هدیبع  وبا  باصتنا 

رمع هک  دسریم  رظن  هب  لمتحم  اّما  « 3 . » تخاس علطم  نآ  زا  ار  يو  دعب  هام  ود  تشاد  مرش  دلاخ  زا  هک  نآ  ببس  هب  اّما  دیـسر ، وا  تسد 
داد روتسد  نینچمه  وا  رگید ، تایاور  هب  انب  تسا . هتشاد  هیکت  هدیبع ، وبا  شایصوصخ ، تسود  هب  رتشیب  زاغآ  نامه  زا 

______________________________

شـشوک هب  اهرابخا ، شیرق و  بسن  ةرهمج   ) راکب نب  ریبز  هک  ناـنچ  ءاـطع ، ماـظن  داـجیا  هنیمز  رد  وا  هباـشم  مادـقا  ك : نینچمه ر . ( 1)
. تسا هدروآ  ص 373 ) ج 1 ، ، 1961 / 1381 هرهاق ، رکاش ، دمحم  دومحم 

نیا هب  ار  هباحص  رمع  هک  دزرویم  دیکأت  ص 139 ) ج 4 ، نامه ،  ) یناتیاک . 503 ، 44 ص 43 - ج 5 ، ص 140 ؛ ج 4 ، مالسا ، خیرات  ( 2)
هب رمع  هک  دیوگیم  دنکیم و  یفن  ار  دوخ  رظن  نیا  رگید  ییاهتمـسق  رد  اما  تداسح .» نظ و  ءوس  رـس  زا   » هن تشاد  هگن  هنیدم  رد  لیلد 
هب تموکح  رد  یمهس  لاح  نیع  رد  دوب و  هتفرگ  تراظن  تحت  کیدزن  زا  ار  نانآ  تشاد و  تنایخ  ینکشدهع و  نامگ  هباحص  ناگرزب 

یمهس ره  زا  ار  نیتسخن  نارجاهم  رمع  درادیم  راهظا  هدنـسیون  هک  ص 453  ج 4 ، ك : نینچمه ر . (. 45 ص 42 - ج 5 ،  ) دادیمن نانآ 
. دیدیم یمالسا  تلود  تدحو  يارب  كانرطخ  يدارفا  دیاش  دوخ و  صخش  نانمشد  نوچمه  ار  نانآ  درکیم و  مورحم  تموکح  رد 

ص 483. ج 5 ، فّنصم ، قازرلا ، دبع  ( 3)
ص:89  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

وغل مالسا  حتاف  نایهاپس  هب  ار  ّهدر  ياهگنج  رد  ناگدننکتکرش  نتسویپ  ّتیعونمم  دنزاس و  دازآ  ار  ّهدر  ياهگنج  يارـسا  هلـصافالب  هک 
«1 . » درک

دیلو نب  دلاخ  دوب . قفوم  ياهزادنا  ات  طقف  نیتسخن  هباحص  عفن  هب  هّکم  فارشا  تردق  ندرک  دودحم  يارب  رمع  ياهـشالت  تدمزارد ، رد 
هب ار  یفقث  دوعـسم  نب  دـیبع  وبا  تسخن  رمع  اجنآ  رد  تشادـن . زین  ار  قارع  هب  تشگزاـب  هزاـجا  داد و  تسد  زا  ماـش  رد  ار  دوخ  ّتیمها 

. دـنارورپب رـس  رد  درکیم  حـتف  هک  یقطانم  رد  ار  يدرف  یتردـق  داجیا  رکف  تسناوتیمن  هک  دوب  یـسک  يو  تشامگ . هاپـس  لک  يرالاس 
زا صاـقو ، یبا  نب  دعـس  دـیدیم  كرادـت  قارع  هب  ار  ياهدرتسگ  هلمح  هک  هفیلخ  گـنج ، رد  دـیبع  وبا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  لاـس  کـی 

هیسداق ساّسح  گنج  صاقو  نب  دعس  یهدنامرف  تسخن  تشامگ . یهدنامرف  هب  ار  هکم ، رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هباحـص  نیتسخن 
شـش دیدرگ . عقاو  موجه  دروم  ناریا  دش و  هداهن  ناینب  هفوک  رهـش  دمآرد ، فرـصت  هب  الماک  نیرهنلا  نیب  نیمزرـس  دیـسر و  يزوریپ  هب 

نیرحب هرصب و  هفوک ، رد  رمع  نایلاو  رگید  دوب . هدش  تیبثت  الماک  قارع  رد  مالسا  ّتیمکاح  دش ، هدناوخارف  هنیدم  هب  دعـس  هک  دعب  لاس 
نیتسخن و هباحـص  زا  ینالیع ، سیق  ناوزغ  نب  ۀـبتع  نوچمه  دـندوب ، یـشیرق  ریغ  نییاپ و  اتبـسن  تاقبط  زا  ابلاغ  ناریا  حـتف  ناهدـنامرف  و 

نب رامع  ینمی ، يرعـشا  یـسوم  وبا  مکح ، شردارب  صاع و  یبا  نب  ناـمثع  یفقث ، هبعـش  نب  ةریغم  شیرق ، فیراوط  زا  لـفون  ینب  فیلح 
رد رکب  وبأ  ناـمز  رد  هک  شیرق  ّتیفارـشا  زا  يدارفا  ینزم . نّرقم  نب  ورمع  نب  ناـمعن  یموزخم و  هفیذـح  وبا  یلاوم  زا  یکی  رـسپ  رـسای ،

. دندوب بیاغ  هنحص  زا  رمع  نامز  رد  دنتشاد ، ياهتسجرب  ياهشقن  مالسا  هاپس  یهدنامرف 
. دیزگرب هاپس  ّلک  يرالاس  هب  ار  نیتسخن  هباحص  زا  حاّرج  نب  ةدیبع  وبا  ماش ، رد  رمع 

، صمح رد  هدیبع  وبا  هک  نآ  زا  سپ  دوب . ناینایفـس  راک  رب  تراظن  نمـض  رد  دیلو و  نب  دلاخ  تردق  شهاک  راک  نیا  زا  وا  هدمع  فده 
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هدیبع وبا  یگدنیامن  هب  يرجه  هدزناش  لاس  زا  هک  ار ، نایفـس  وبا  نب  دیزی  هفیلخ  تشذگرد ، مهدـجه  لاس  نوعاط  رد  دوخ ، تماقا  لحم 
نیرهنلا نیب  يایلع  یحاون  نیرسّنق و  صمح ، تیالو  هب  ار  منغ  نب  ضایع  نیطسلف و  ندرا و  قشمد ، تموکح  هب  دناریم ، مکح  قشمد  رب 

هب زین  دیزی  دعب  یکدنا  « 2 . » تشامگ هریزج ) )
______________________________

.133 ص 131 - ج 3 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
اما دوب ، هدیزگرب  دوخ  ینیشناج  هب  ار  منغ  نب  ضایع  دوخ  ییاد  رسپ  دیلو و  نب  دلاخ  هدیبع  وبا  يرهز ، هتفگ  هب  ( 2)

ص:90  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ار باصتنا  نیا  یناتیاک  درک . بوصنم  قشمد  تیالو  هب  وا  ياج  هب  ار  نایفـس  وبا  نب  ۀـیواعم  شردارب  رمع  تشذـگرد و  نوعاط  يراـمیب 
اّما « 1 . » دنک راذگاو  نانآ  هب  یمالسا  تموکح  رد  ياهتـسجرب  شقن  تساوخیم  هک  دنادیم  رمع  دزن  رد  هّیما  ینب  دایز  رایـسب  جرا  هناشن 

الامتحا تسین . یقطنم  نادـنچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نیـشیپ  نافلاخم  هّکم و  ّتیفارـشا  زا  رمع  قیمع  ترفن  هب  هّجوت  اب  ریـسفت  نیا 
الامتحا یلاو  همه  نیا  گرم  زا  سپ  ماش  رب  ییاورناـمرف  يارب  هیواـعم  يدـج  بیقر  اـهنت  تسا . هتـشادن  يرگید  هراـچ  ناـمز  نآ  رد  رمع 

تـسد هب  رـصم  هب  هلمح  يارب  ار  هفیلخ  دـییأت  خـیرات  نیا  زا  لبق  ورمع  الامتحا  اّما  دوب . صاع  نب  ورمع  «، 2  » دـیوگیم یناتیاک  هک  نانچ 
هباحـص زا  یکی  نداتـسرف  يارب  یبسانم  نامز  نوعاط ، نتفای  نایاپ  زا  نانیمطا  لوصح  زا  شیپ  ماگنه و  نآ  هک  تسا  راکـشآ  دوب . هدروآ 

. دوبن ماش ] هب   ] هنیدم زا  هیاپدنلب 
نیا دوب . برع  ناحتاف  نیب  رد  نایریمح ، هژیوب  ناینمی ، یبلطهاج  يدـنمتردق و  رمع ، يوس  زا  هیواـعم  باـختنا  لـلع  زا  رگید  یکی  دـیاش 

عالکلا وذ  روکان  نب  عفیمس  دوخ  ربهر  یهاشداپ  هب  ریمح  تکلمم  لیکشت  يارب  ار  دوخ  يوزرآ  دندوب  هتسویپ  مالسا  هاپـس  هب  هک  ناینمی 
« ریمح هاـش   » ار دوـخ  ربـهر  دنتـشاد  مالــسا  يروتارپـما  رب  ییاـمرفمکح  ياـعدا  هـک  نایــشرق  اـب  تفلاـخم  رد  ناـنآ  دـندرکیمن . ناـهنپ 
اب دش  روبجم  اّما  دریگ  تسد  هب  درکیم ، بسک  رایسب  لام  تورث و  نآ  رد  هک  ار ، قشمد  تموکح  تشاد  وزرآ  عالکلا  وذ  دندناوخیم .

تفایرد الامتحا  رمع  « 3 . » دنزاس مکحتـسم  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياههشیر  دنتـسناوت  هّیما  ینب  هکنآ  لاح  دنیزگ  تماقا  صمح  رد  شناوریپ 
هلیبق اب  نایریمح ، ربارب  رد  هک  ناینایفس 

______________________________

ص 455. ج 5 ، فّنصم ، قازرلا ، دبع  ك : ر . درک . دییأت  ار  منغ  نب  ضایع  طقف  رمع 
نایوما زا  ّربکت  رـس  زا  دوب  هکم  ماوع  زا  هک  رمع  دیاش  هک  درادیم  راهظا  یناتیاک  ص 496  ج 5 ، 31 ؛ ص 30 - ج 4 ، مالسا ، خیرات  ( 1)

هعماج تیوقت  يارب  ار  اهنآ  دندوب و  نآ  دقاف  نارگید  هک  تفای  ییاهیگتسیاش  اهنآ  رد  انیقی  اما  درک ، تیامح  دندوب  شیرق  فارشا  زا  هک 
راهظا هراب  نیا  رد  درادـن  ناـنیمطا  رمع  یـشیدنارود  تریـصب و  هب  نادـنچ  هک  سنمـال  ص 5 .) ج 7 ، نامه ،  ) تسناد دـنمدوس  یمالـسا 

نیب دیاش  دوش . اهتفلاخم  عنام  دـنک و  نیمـضت  ار  یلخاد  شمارآ  ات  دراذـگاو  هّیما  ینب  هب  ار  یبصانم  دـش  راداو  رمع  الامتحا  هک  درادیم 
خیرات . ) دنک علخ  تراما  زا  ار  هیواعم  درکن  یعس  زگره  رمع  هک  تسور  نیمه  زا  هدوب و  هتفرگ  ماجنا  یناهنپ  یـشزاس  نایفـس  وبا  رمع و 

(. ص 53 ج 7 ، مالسا ،
ص 496. ج 5 ، مالسا ، خیرات  ( 2)

ص 141- (، 1986  ) 30 یماـس ، تاـعلاطم  هلجم  رد  هـّیما ،» ینب  نارود  رد  صمح  رد  ياهفـشاکم  ياهییوگـشیپ  ، » گـنولدام ك : ر . ( 3)
.184 ص 183 - ، 142 رد ص 141 - ، 185

ص:91  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رّوصت يارب  يدیدهت  ار  نایریمح  اریز  دنرادروخرب ، نایریمح  ياههشقن  ندرک  یثنخ  يارب  تیعقوم  نیرتهب  زا  دندوب  هدش  نامیپمه  بلک 
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. تسنادیم تفالخ  زا  رکب  وبأ  دوخ و 
اّما تفرگ . ماـجنا  تشاد  يراـجت  یعفاـنم  اـجنآ  رد  میدـق  زا  هک  وا  دوـخ  راـکتبا  هب  ـالامتحا  صاـع و  نب  ورمع  تسد  هب  رـصم  هب  هـلمح 

تفرـشیپ زا  عالطا  زا  سپ  رمع  دشاب . هدرک  مادقا  راک  نیا  هب  هفیلخ  هزاجا  نودب  وا  دنیوگیم ، عبانم  یخرب  هک  نانچ  درک ، رواب  ناوتیمن 
هبترمدـنلب نینچ  يدرف  شنیزگ  تشاد . لیـسگ  نیتـسخن ، هباحـص  زا  ریبز ، یهدـنامرف  هـب  يدـنمتردق  یکمک  يورین  ورمع  زیمآتیقفوـم 

هدروآ درگ  رصم  حتف  نایرج  رد  ورمع  هک  ار  ییاهییاراد  زا  یشخب  رمع  اهدعب  « 1 . » ورمع لالقتسا  شهاک  يارب  تسوا  دصق  هدنهدناشن 
یقاب رـصم  یلاو  ماقم  رد  ار  وا  دوخ  تفالخ  نایاپ  ات  اـّما  « 2 ، » دش رـصم  حتاف  یگدنکفارـس  هیام  هک  تفرگ  سپزاب  وا  زا  ياهویـش  هب  دوب 

رمع رظن  دروم  هک  تروص  نادب  نیتسخن ، هباحص  ّتیمکاح  رب  ینایاپ  هطقن  صاع  نب  ورمع  کمک  هب  هک  دوب  هیواعم  ماجنارـس  تشاذگ .
. تخاس نآ  نیزگیاج  ار  هّکم  میدق  فارشا  یگداوناخ  تموکح  داهن و  دوب ،

. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  يرهاظ  دنچ  ره  تکراشم  تشاد  یتایح  ترورض  نیتسخن  هباحص  یعمج  ّتیمکاح  رب  ینبم  رمع  حرط  يارب  هچنآ 
اب وا  بیترت ، نیدب  درکن . راذگورف  یـشالت  چیه  زا  مشاه  ینب  اب  ندرک  یتشآ  يارب  شیرق  تفالخ  قح  رـس  رب  ندرک  هحلاصم  نودب  رمع 

تیاعر اب  رتشیب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادنواشیوخ  هب  دوخ  هّجوت  وا  درک ، راتفر  نیتسخن  هباحص  رگید  نوچمه  مالّـسلا  هیلع  یلع 
رامـش هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنواشیوخ  نیرتکیدزن  مالّـسلا ، اهیلع  همطاـف  تاـفو  زا  سپ  کـنیا ، هک  دادیم  ناـشن  ساـّبع  لاـح 

. تشادن یصخش  یبلطهاج  هنوگچیه  دوبن و  نیتسخن  هباحص  زا  اریز  دشیمن  ساسحا  وا  يوس  زا  یسایس  دیدهت  هنوگچیه  اّما  تفریم ،
ساّبع نبا  درک . کیدزن  دوخ  هب  دور ، رامـش  هب  یـسایس  يرطخ  تسناوتیمن  دوب و  ناوج  رایـسب  هک  ار ، ساّبع  نب  هّللا  دبع  نینچمه  رمع 

هتـشاذگ اج  هب  هفیلخ  یـصوصخ  راکفا  هرابرد  ار  رگنـشور  تایاور  نیرتشیب  تشاد و  یکیدزن  هطبار  وا  اب  رمع  تفالخ  نایاپ  اـت  زاـغآ  زا 
. تسا

هتفگ هب  انب  درک . راذگاو  نانآ  هب  یتازایتما  طایتحا  رـس  زا  رمع  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ناثراو  مشاه  ینب  هکنآ  هب  هّجوت  اب 
مالّسلا هیلع  یلع  سابع و  هب  هنیدم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  كرتام  وا  هشیاع ،

______________________________

ص 105. ج 4 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
.623 ص 618 - نامه ، ( 2)

ص:92  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
فالخ رب  مود ، هورگ  ياهییاراد  هک  تشاد  هدـیقع  وا  تشاد . هگن  كدـف  ربیخ و  زا  ار  ربمایپ  مهـس  اـّما  دنـشاب ، نآ  ّیلوتم  اـت  دـنادرگزاب 

وا زا  سپ  دوب و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  رگید  يرارطـضا  دراوم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوخ  يدرف  ياهزاین  عفر  يارب  اهنت  لوا ، هورگ 
یّلص دمحم  كرت  ام  زا  سابع  ّقح  یتدم  كدنا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هشیاع ، هتفگ  هب  « 1 . » دنریگب رارق  تقو  مکاح  رایتخا  رد  دـیاب 

«2 . » درک بصغ  ار  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
مالّسلا هیلع  یلع  سابع و  نآ  رد  هک  هتـشاد  روضح  ياهسلج  رد  هدرک  تیاور  نزاوه  هلیبق  رـصن  ینب  هفیاط  زا  ناثدح  نب  سوا  نب  کلام 

ریبز و فوع ، نب  نمحرلا  دبع  نامثع ، ینعی  نیتسخن  هباحـص  زا  نت  دـنچ  ادـتبا  دـندوب . هدروآ  هفیلخ  دزن  هب  يرواد  يارب  ار  دوخ  ياوعد 
وا و نیب  ياوعد  رد  هک  تساوخ  هفیلخ  زا  سابع  دـندش . هتفریذـپ  سلجم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سابع و  سپـس  و  « 3  » صاقو یبا  نب  دعس 

رارصا هب  خساپ  رد  رمع ، « 4 . » درک مهتم  ار  يرگید  کی  ره  سپس  دنک و  يرواد  ریـضن  ینب  لاوما  زا  ربمایپ  كرتام  رـس  رب  شاهدازردارب 
ال : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـینادیم  یگمه  ایآ  دیـسرپ  درک و  ناـنآ  هب  ور  ادـتبا  يرواد ، شریذـپ  يارب  نیتسخن  هباـحص 

ارهاظ دوب . ربمایپ  دوخ  ام »  » زا دوصقم  و  تسا »] هقدـص  تسه  هچ  ره  میراذـگیمن و  اـج  هب  دوخ  زا  ثاریم  اـم   ] ۀـقدص اـنکرت  اـم  ثرون ،
، دوب هدش  لیدبت  تفالخ  هب  يرادافو  دـنگوس  یعون  هب  شاهداوناخ ، زا  ثرا  قح  یفن  رب  لاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیاور  قیدـصت 
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ربمایپ هک  دندرک  ناعذا  زین  نانآ  دیـسرپ و  ار  لاؤس  نیمه  زین  سابع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  رمع  سپـس  دـندرک . دـییأت  ار  نآ  یگمه  اذـل 
. تسا هتفگ  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هب ار  میاـنغ  نآ  وا  دـشخبیم و  ربماـیپ  هب  طـقف  ار  ریـضن  ینب  ءیف  دـنوادخ  نآ  رد  هک  درک  تئارق  ار  رـشح  هروـس  مشـش  هیآ  سپـس  رمع 
فرص ادخ  هار  رد  ار  یقبام  داد و  نانآ  هب  شنادنواشیوخ  هنالاس  زاین  هزادنا  هب  ار  لاوما  نیا  زا  یشخب  وا  دنکیم . میـسقت  دوخ  دیدباوص 

. درک
رد زین  رمع  درک و  يوریپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هویـش  زا  الماک  ظفح و  عضو  نامه  رد  ار  لاوما  نیا  دوخ  تفالخ  نامز  رد  رکب  وبأ 

سابع و سپس  درک . نینچ  دوخ  تموکح  تسخن  لاس  ود 
______________________________

تسویپ 2. رضاح ، باتک  ك : نینچمه ر . . 7 - 6 ج 1 ، دنسم ، لبنح ، نبا  سمخ 2 ؛ حیحص ، يراخب ، ( 1)
ص 6. ج 1 ، دنسم ، لبنح ، نبا  ( 2)

ج 6، ، 1911 - 1901 / 1329 - 1319 هرهاق ، يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  ك : ر . دوب . رـضاح  زین  هحلط  هراب ، نیمه  رد  رگید  یتیاور  هب  انب  ( 3)
ص 125.

. نامه ( 4)
ص:93  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. شردپ ثاریم  زا  ار  شرسمه  مهـس  يرگید  تساوخیم و  شاهدازردارب  ثاریم  زا  ار  دوخ  مهـس  یکی  هک  دندوب  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
سپس اّما  «، 1 « » تسا هقدـص  تسه  هچ  ره  میراذـگیمن و  ياج  هب  دوخ  زا  یثاریم  ام  : » هک دوب  هدروآ  ناـنآ  داـی  هب  ار  ربماـیپ  نخـس  رمع 

رکب و وبأ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هویـش  هب  اقیقد  ار  لاوما  نیا  اهنآ  هکنآ  طرـش  هب  دراذگاو  نانآ  هب  ار  لاوما  نآ  هک  درک  تقفاوم 
[ تفگ و   ] تفریذپن يور  چیه  هب  يو  اّما  دـنک  ذاّختا  ناشهرابرد  يرگید  میمـصت  هک  دنتـساوخیم  وا  زا  نانآ  کنیا  دـننک . هرادا  وا  دوخ 

«2 . » دینادرگزاب نم  هب  ار  اهنآ  دییآیمنرب  راک  نیا  هدهع  زا  رگا 
دـض رب  يوـما  نایّنـس  تاـساسحا  هدـنهدناشن  ـالماک  دـهدیم  هئارا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ساـبع و  زا  ار  ریوـصت  نیرتیفنم  هک  تیاور  نـیا 

تـسنادیم هفیلخ  دهد . ناشن  یتسردب  ار  رمع  شرگن  لصا  رد  دیاش  اّما  دـشابن ، دامتعا  لباق  نآ  تایئزج  تسا  نکمم  تسا و  نایمـشاه 
هک درک  لصاح  نانیمطا  دراد و  رب  رد  یتارطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ثاریم  هرابرد  رکب  وبأ  میمصت  زا  یشخب  یّتح  اب  تفلاخم  هک 

هلزنم هب  ار  اهنآ  وا  هک  دوبن  انعم  نیا  هب  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لاوما  هرابرد  وا  میمـصت  دننادیم » ار  ربمایپ  ثیدح  ناگمه 
روما تیشمت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نوچمه  تسیابیم ، اهنآ  هکلب  تسا . هدرک  راذگاو  مالّسلا  هیلع  یلع  سابع و  هب  یصخش  کلم 
ربمایپ نآ  ساسا  رب  هک  درک  تئارق  ار  رشح  هروس  مشش  هیآ  دوخ  رظن  دییأت  رد  رمع  دنشاب . هتشاد  تسد  رد  یمالسا  هعماج  عفن  هب  ار  اهنآ 

مدرم  ) يرقلا لـها  میاـنغ  زا  یـشخب  نآ  ساـسا  رب  هک  ار  يدـعب  هیآ  اـّما  تسا ، ریـضن  ینب  ءیف  هدـننکتفایرد  اـهنت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
لاح دوب ، كدف  ربیخ و  ءیف  ياهدمآرد  لماش  طقف  شخب  نیا  وا  داقتعا  هب  درکن . تئارق  دراد  صاصتخا  ربمایپ  نادـنواشیوخ  هب  اههیرق )

. دوب هدش  یتلود  لاوما  وزج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  گرم  زا  سپ  اهنیمز  نیا  دوخ  هکنآ 
ینب مشاه و  ینب  نیب  ار  ءیف  نیا  دمآرد )  ) زا یشخب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  هدمآ  معطم  نب  ریبج  زا  یتیاور  رد  ربیخ  ءیف  هرابرد 

هک ار ، لفون  ینب  سمش و  دبع  ینب  میسقت و  بلطملا  دبع 
______________________________

. دننادیم نئاخ » رداغ و  مثآ و  بذاک و   » ار رکب  وبأ  وا و  هک  درک  مهتم  ار  سابع  یلع و  رمع  ملسم ، تیاور  هب  انب  ( 1)
. تسین قداص  رکب  وبأ  هرابرد  رظن  چیه  زا  فاصوا  نیا  هک  دیزرو  دیکأت  رمع 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


و ك : رتشیب ر . عبانم  زا  عالطا  يارب  . 471 ص 469 - ، 5 فّنصم ، قازرلا ، دبع  داهج 49 ؛ حیحص ، ملسم ، سمخ 1 ؛ حیحص ، يراخب ، ( 2)
. سوا نب  کلام  لخدم  لیذ  همیمض ، ، 1988 - 1936 ندیل ، يوبنلا ، ثیدحلا  ظافلال  سرهفملا  مجعملا  کنیسن ،

ص:94  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب هک  تواـفت  نیا  اـب  درکیم  میـسقت  ربماـیپ  هویـش  هب  ار  « 1  » ءیف دــمآرد  زین  رکب  وـبأ  دوـب . هدرک  مورحم  نآ  زا  دوـب ، ناـنآ  زا  زین  ریبـج 
نب ریبج  روظنم  ارهاـظ  « 2 . » دنداد صاصتخا  ربمایپ  نادنواشیوخ  هب  یمهـس  وا  نانیـشناج  رمع و  اّما  دادیمن . یمهـس  ربمایپ  نادـنواشیوخ 

هب وا  نامز  رد  هک  ار  ییاهنیمز  زا  يرایسب  رمع  دوب . هدش  هداد  یناوید  قوقح  تفایرد  رد  مشاه  ینب  هب  هک  تسا  یناحجر  اجنیا  رد  معطم 
قوقح و تخادرپ  فرـص  ار  اهنآ  ياهدمآرد  درک و  دابآ  دوب  هدـمآرد  فرـصت  هب  دوب ، یمومع  لاوما  يانعم  هب  کنیا  هک  ءیف ، تروص 

ببـس هب  ناـنآ  هک  دیـسریم  رظن  هب  تشاد  ياـج  ناوید  يادـتبا  رد  مشاـه  ینب  یماـسا  هک  اـجنآ  زا  درکیم . ناملـسم  نازابرـس  بجاوـم 
هّللا یّلص  دمحم  نارـسمه  طقف  عقاو  رد  اّما  دنراد . ءیف  زا  یـصاخ  مهـس  دناهتفرگ و  رارق  شیوخ  بسانم  هاگیاج  رد  ربمایپ  يدنواشیوخ 

نارگید زا  شیب  یمهـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  « 3  » ربمایپ هدـناوخدنزرف  هثراح ، نب  دـیز  رـسپ  هماسا  ربمایپ و  هداون  ود  ساـّبع ، هلآ  هیلع و 
هجرد ثراو  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  دشیم . تخادرپ  نانآ  هب  تثارو  قح  نداد  تسد  زا  ناربج  هب  ءیف  قوقح  بیترت ، نیدـب  دـنتفرگیم .
نیمه هب  زین  بلطملا  دبع  ینب  مشاه و  ینب  دارفا  ریاس  اب  دیدرتیب  تفرگیم و  قوقح  ردب  نازابرـس  نوچمه  طقف  دـشیمن ، هدرمـش  کی 

هک دندرکیم  ساسحا  دوشیم ، هدید  معطم  نب  ریبج  تیاور  رد  هک  نانچ  بیترت ، نیدـب  تفالخ  نارادـفرط  دـنچ  ره  دـشیم . راتفر  ناس 
دوخ نادنواشیوخ  نیا  رتشیب  دناهدیسر ، هدوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  نآرق  رد  ءیف  زا  هک  یقح  هب  ياهزادنا  ات  ربمایپ  نادنواشیوخ 

. دندیدیم مورحم  دنتشاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نامز  رد  هک  یتازایتما  زا  ار 
زا سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  مهـس  هک  دـنکیم  تیاور  ساّبع  نب  هّللا  دـبع  یگنج ، لوقنم  میانغ  سمخ  هرابرد  اّما  و 

نیا زا  ار  اهنآ  ناگدنب  جرخ  ضورق و  یـسورع ، جراخم  هک  درک  داهنـشیپ  مشاه  ینب  هب  رمع  سپـس  دـشیمن . تخادرپ  نانآ  هب  وا  گرم 
نیا اـب  هفیلخ  هک  دوش ، هدـنادرگزاب  ناـنآ  هب  ناشمهـس  غـلبم  لـک  هکنآ  رگم  دـنتفریذپن  ار  داهنـشیپ  نیا  مشاـه  ینب  اـّما  دزادرپـب . سمخ 

سمخ مه  زونه  وا  هک  تشاذگن  یقاب  يدیدرت  ياج  رماع ، نب  ةدـجن  جراوخ ، ربهر  همان  هب  خـساپ  رد  ساّبع  نبا  درکن . تقفاوم  هتـساوخ 
مشاه ینب  قح  ار  میانغ 

______________________________

. تسا ربیخ  ءیف  دمآرد  روظنم  هک  دیآیمرب  نتم  تفاب  زا  اّما  هتفر  راک  هب  سمخ  هملک  تیاور  نیا  رد  ( 1)
. سوف مامتها  هب  مشاه ، ینب  ۀّیما و  ینب  نیب  امیف  مصاختلا  عاّزنلا و  يزیرقم ، ص 20 ؛ ج 19 ، [، 1875 / ] 1292 هرهاق ،  ) ننس دوواد ، وبا  ( 2)

ص 25. [، 1933  ] 1352 هرهاق ،  ) جارخلا باتک  فسوی ، وبا  ك : ر . ( 3)
ص:95  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دنادیم
دهد یتشآ  نآ  دیدج  تفالخ  یمالـسا و  هعماج  اب  رگید  راب  ار  نانآ  هک  دوب  راودـیما  مشاه ، ینب  هب  دوخ  ياهداهنـشیپ  نیا  اب  رمع  ارهاظ 
مادک چیه  هک  هّللا  دبع  شرسپ  سابع و  رظن  بلج  هک  دیسریم  رظن  هب  دشخبب . نانآ  هب  يّدح  زا  شیب  یسایس  يداصتقا و  تردق  هکنآیب 

ار فدـه  نیا  یبوخب  دـناوتیم  دـندوبن ، ياهتـسجرب  هاگیاج  رد  هقباس  رظن  زا  اریز  دـنروآ ، دوجو  هب  ییّدـج  یـسایس  رطخ  دنتـسناوتیمن 
هب رمع  يرجه  مهدجه  لاس  یلاسکشخ  رد  تشادیم . تفایرد  ار  قوقح  نیرتشیب  ربمایپ  نانز  زا  سپ  سابع  بیترت ، نیدب  دشخب . ققحت 

«2 . » دراد ینازرا  نانآ  هب  ار  دوخ  تمعن  ربمایپ  يومع  ياعد  هب  دنوادخ  ات  تشاذگاو  وا  هب  ار  اقستسا  زامن  تماما  داهن و  مارتحا  وا 
تسرد رمع  نب  فیـس  یبایزرا  دیاش  « 3 . » دوب نیتسخن ، هباحـص  نیب  زا  هن  شیرق ، نارـس  نایم  زا  هفیلخ  رواشم  سابع  هک  دـسریم  رظن  هب 

هب سپـس  نامثع و  ای  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  ادـتبا  دوش  هاـگآ  هفیلخ  تاـّین  زا  تساوخیم  سک  ره  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  هک  دـشاب 
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هناخ هلمج  زا  و  هناخ ، دنچ  بیرخت  يارب  رمع  روتسد  اب  تسناوت  هک  دوب  رادروخرب  یهاگیاج  نانچ  زا  ساّبع  « 4 . » درکیم هعجارم  سابع 
رمع تساوخ  ربارب  رد  ّتیقفوم  اب  زین  هنیدـم  رد  وا  « 5 . » دنک تفلاخم  هبعک  میرح  هعـسوت  روظنم  هب  اهنآ  نابحاص  تیاضر  نودب  وا ، دوخ 

«6 . » درک راذگاو  یمالسا  هعماج  هب  هنابلطواد  ار  نآ  ادعب  اّما  داتسیا ، نآ  هعسوت  دجسم و  هب  شاهناخ  قاحلا  يارب 
لماـع ساـبع  نبا  يا  : » تفگ درک و  راـضحا  ار  وا  صمح  یلاو  گرم  زا  سپ  رمع  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  زا  يدوعـسم 

ماهدـیدن دوخ  هک  مراد  لد  رد  وت  زا  يزیچ  یلو  یـشاب  اهنآ  هلمج  زا  وت  مراودـیما  دـنامک و  ریخ  لها  دوب و  ریخ  لها  يو  هدرمب ، صمح 
ات موشیمن  وت  لماع  نم  : » تفگ تسیچ »؟ ندش  صمح  لماع  هرابرد  وت  رظن  منارگن  وت  زا  یلو 

______________________________

.12 ص 11 - نامه ، ( 1)
ص 123. ج 5 ، ، 17 ص 14 - ج 4 ، مالسا ، خیرات  ( 2)

.253 ص 250 - ج 3 ، نامه ، ( 3)
ص 279. ج 3 ، مالسا ، خیرات  2213 ؛ ص 2212 - ج 2 ، يربط ، ( 4)

.962 ص 961 - ج 3 ، مالسا ، خیرات  ص 170 ؛ ج 2 ، خیرات ، یبوقعی ، ( 5)
.967 ص 966 - ج 3 ، مالسا ، خیرات  14 ؛ ص 13 - ، 1 ج 4 / تاقبط ، دعس ، نبا  ( 6)

ص:96  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب ار  مدرم  یـشاب و  دوخ  تموکح  لحم  رد  وت  دـسر و  رد  مگرم  مراد  میب  نم  ساّبع  نبا  يا  : » تفگ يراد ... » لد  رد  هچ  نم  زا  ییوگن 

رظن هب  یلو  دوب  روطنیمه  هلب  : » متفگ تفرگن » راک  هب  ار  امـش  اّما  تفرگ  راک  هب  ار  مدرم  ربمیپ  هک  مدید  نم  ینک . توعد  شیوخ  بناج 
يدنواشیوخ هب  تشاد  میب  ای  دنک  هدولآ  راک  هب  ار  امش  تساوخن  دیتشاد و  تقایل  ایآ  منادیمن  ادخ  هب  : » تفگ درک »؟ ار  راک  نیا  ارچ  وت 

يار : » متفگ تسیچ »؟ وت  يار  نونکا  متفگ  وت  هب  ار  بلطم  نم  دـشیم  مهارف  يروخلد  راچان  دوش و  يروخلد  هیاـم  دـیوش و  لـسوتم  وا 
وت مشچ  رد  يراـخ  نوچ  هتـسویپ  موشب  وت  لـماع  رگا  يراد  وت  هک  رکف  نیا  اـب  : » متفگ ارچ »؟ : » تفگ موشن » وـت  لـماع  هک  تسا  نیا  نم 

: متفگ نک » ییامنهار  ارم  سپ  : » تفگ دوب » مهاوخ 
لماع کل ) احیحص  کنم  احیحص  لمعتـست  نأ   ) دنک راتفر  تسرد  وت  هب  تبـسن  دشاب و  تسرد  وت  رظن  هب  هک  ار  یـسک  دیاب  نم  رظن  هب  »

85 ص :  یبرع .....  يروتارپما  اروش و  یمالسا ، يرالاسهتسیاش  نانمؤم ، ریما  رمع : گنولدام 96  دمحم ، ینیشناج  « 1 .« » ینک دوخ 
دوب لیام  رمع  دـهدیم . ناشن  یبوخب  ار  رمع  مهبم  عضوم  تسا و  دامتعا  لباق  نآ  ياوتحم  دراد ، یبدا  يراتخاس  تیاور  نیا  هکنآ  مغر 
رمع مالّـسلا ، هیلع  یلع  یمئاد  ییاضران  هب  هّجوت  اب  دـنک . هچراپکی  مکاح ، هقبط  ینعی  شیرق ، اب  هژیوب  یمالـسا و  هعماج  اب  ار  مشاـه  ینب 

. تسنادیم یسایس  تیقفوم  یعون  یتهج  زا  تموکح  هب  ار  ساّبع  نب  هّللا  دبع  نتشامگ 
. دوشن جراخ  مشاه  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  فص  زا  ات  دشاب  هدرک  يراددوخ  ماقم  نیا  شریذپ  زا  لیلد  نیمه  هب  سابع  نبا  تسا  نکمم 

هدوب هّجوم  دزیگنارب  ار  یتاضارتعا  الاب  تاـماقم  هب  مشاـه  ینب  زا  يدارفا  باـصتنا  دـیاش  هکنیا  زا  رمع  سرت  تسا  نکمم  فصو ، نیا  اـب 
. دشاب

الامتحا راک  نیا  ياههزیگنا  زا  رمع  شـسرپ  دوخ و  ناشیوخ  هب  اهماقم  ندرپس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ّتیقفوم  مدـع  هب  وا  هراشا 
«2 . » دنزب زابرس  ماقم  نیا  شریذپ  زا  ساّبع  نبا  هدوب  راودیما  وا  هک  تسا  نآ  هناشن 

______________________________

ص 158. ج 5 ، مالسا ، خیرات  66 ؛ ص 65 - ج 3 ، 1979 ؛ توریب 1968 - تالپ ، مامتها  هب  بهذلا ؛ جورم  يدوعسم ، ( 1)
هداوناخ ياضعا  باصتنا  رد  نایـسابع  درکلمع  زا  روکذم  تیاور  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  كوکـشم  رایـسب  ار  تیاور  نیا  یناتیاک  ( 2)
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دامتعا نانآ  هب  تسناوتن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نوچمه  زین  رمع  وا  رظن  هب  دنکیم . داقتنا  اهبصنم  نیرتروآدوس  نیرتالاب و  هب  مکاح 
نایسابع رادفرط  روهشم  خروم  هک  يدوعسم ، دنتسنادیم . تیحالصیب  ار  اهنآ  نت  ود  ره  اریز  دنک ، راذگاو  نانآ  هب  ار  یتلود  ياهماقم  و 

دوخ هکلب  دوب ، هتشاذگ  رانک  یتلود  بصانم  زا  ار  نایـسابع  هک  دوبن  رمع  نیا  هک  دنک  تابثا  تسا  هدیـشوک  هنارادبناج  یلکـش  هب  تسا ،
(. ص 149 ج 5 ، مالسا ، خیرات   ) دندزیم زابرس  اهماقم  نیا  شریذپ  زا  عوضوم  تیساسح  ببس  هب  هک  دندوب  نایسابع 

ص:97  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
يوگتفگ هرابرد  سابع  نبا  زا  ار  یتیاور  دادـغب  خـیرات  دوخ  باتک  رد  روفیط  رهاط  یبا  نبا  دوب . رتراوشد  مه  نیا  زا  یلع  اب  رمع  طـباور 

. دنکیم لقن  شتفالخ  لیاوا  رد  هفیلخ  اب  دوخ 
: تفگ يرآ . متفگ : تسا ؟ هدـنام  یقاب  تفالخ  هلأسم  زا  يزیچ  مالّـسلا ] هیلع  یلع  تیومع  رـسپ   ] وا لد  رد  زونه  ایآ  : » دیـسرپ وا  زا  رمع 

وت يارب  مه  ار  بلطم  نیا  يرآ و  متفگ : تسا ؟ هدوـمرف  حیرـصت  ّصن و  وا  تفـالخ  هب  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـک  درادـنپیم  اـیآ 
ربمایپ يرآ ، تفگ : رمع  دـیوگیم . تسار  تفگ : مدیـسرپ ، دـنکیم  اـعدا  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  هراـبرد  مردـپ  زا  هک  میازفایم 

رد ینامز  يرآ ، دراذگن . یقاب  يرذع  دنک و  تباث  ار  یتّجح  هک  هنوگنآ  هن  یلو  دومرف  ینخس  وا  تفالخ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نآ زا  مالسا  ظفح  ّتبحم و  يارب  نم  دیامرف و  حیرصت  وا  مان  هب  تساوخیم  دوخ  يرامیب  رد  ربمایپ  هّتبلا  دومرفیم ، یشیدناهراچ  هرابنآ 

مالّـسلا هیلع  یلع  رگا  دـندشیمن و  عمج  مالّـسلا  هیلع  یلع  درگ  زگره  شیرق  هک  هناـخ  نیا  يادـخ  هب  دـنگوس  مدرک و  يریگولج  راـک 
لد رد  هچنآ  زا  نم  هک  دـیمهف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسـسگیم ، ناـمیپ  دروآیم و  موجه  وا  رب  وس  همه  زا  برع  دـشیم  هفیلخ 

«1 .« » دومرف يراددوخ  دوب  هدرک  رّدقم  هچنآ  ياضما  زا  زج  مه  دنوادخ  درک و  يراددوخ  نآ  راهظا  زا  مهاگآ و  دراد 
يارب دوخ  ياههتـساوخ  زا  زونه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نادـنواشیوخ  سیئر  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنادیم  هچرگ  رمع 

نیب رد  ار  ربمایپ  يومعرـسپ  دیـشوکیم  اّما  دـنکیم ، دـیدهت  ار  شیرق  تفـالخ  بیترت  نیدـب  هدرکن و  رظن  فرـص  تموکح  هب  ندیـسر 
تشاد رارـصا  درکیم و  تروشم  نیتسخن  هباحـص  رگید  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اب  اهراب  وا  دنک . رتکیدزن  دوخ  هب  نیتسخن  هباحـص  هعومجم 

، دوبن شیب  یکدوک  نامز  نآ  رد  هک  موثلک  ّما  اّما  دنک . جاودزا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هون  مالّـسلا و  هیلع  یلع  رتخد  موثلک ، ما  اب  هک 
نیا هب  لیام  زین  دوخ ، مالّـسلا ، هیلع  یلع  درکیم . تفلاخم  جاودزا  نیا  اب  دوب ، علطم  نانز  اب  رمع  نشخ  راتفر  زا  هکنآ  ببـس  هب  ـالامتحا 

تـساوخرد رمع  زا  اّما  « 2 . » تفریذـپ ار  نآ  زین  وا  رمع  تساوخرد  نیا  زا  راـصنا  نارجاـهم و  دـییأت  زا  سپ  ماجنارـس  اـّما  دوـبن ، تلـصو 
تسد رد  ادعب  نیمز  و  « 3  » درک راذگاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نیمز  نآ  رمع  درک . يوضر  هوک  کیدزن  رد  عبنی  رد  ار  ینیمز  يراذگاو 

یقاب مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نادنزرف 
______________________________

هب دنچ  ره  دـنکیمن ، لقن  لماک  تروص  هب  ار  تیاور  دنـس  هلـسلس  دـیدحلا  یبا  نبا  . 21 ص 20 - ج 12 ، حرـش ، دـیدحلا ، یبا  نبا  ( 1)
. تسا هدروآ  لماک  روط  هب  رهاط  یبا  نبا  وا  هتفگ 

.969 ص 968 - ج 3 ، مالسا ، خیرات  340 ؛ - 339 ج 8 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 2)
.14 نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، 57 ؛ (، 1895 ندیل ،  ) مدآ نب  ییحی  جارخلا  باتک  لوبنیوج ، مامتها  هب  جارخلا ، مدآ ، نب  ییحی  ( 3)

ص:98  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دنام

يو زا  رمع  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نب  هّللا  دبع  دـنام . یقاب  ياهلـصاف  نانچمه  نت  ود  نیا  نیب  رمع ، هنایوجیتشآ  ياهداهنـشیپ  مغر  هب 
ار نآ  لیلد  هک  درک  دومناو  ساـبع  نبا  نوچ  «. 2  » تسا هدرکن  یهارمه  ار  وا  شیاهیشکرکشل  زا  یکی  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ  دیـسرپ 

. يربمیپ ّمع  رسپ  وت  دوب و  ربمیپ  يومع  وت  ردپ  سابع ! نبا  يا  : » تفگ وا  هب  هفیلخ  دنادیمن ،

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


. منادیم نم  یلو  تفگ : منادیمن . متفگ : تشادزاب ؟ امش  زا  ار  شیرق )  ) ناتموق زیچ  هچ 
نادب دیشاب و  هتـشاد  مه  اب  ار  تفالخ  يربمیپ و  هک  دنتـشادن  شوخ  شخبب ، ایادخ  تفگ : ارچ ؟ متفگ : دنتـشادن . شوخ  ار  امـش  تفالخ 
دوـجو اـب  دوـب  هداد  امــش  هـب  ار  نآ  رگا  دوـب  شیدـنالآم  رکب  وـبأ  هـن ، ادـخ  هـب  تـفرگ  اوراـن  هـب  ار  نآ  رکب  وـبا  دـییوگب  دـیاش  دـیلابب .

«3 .« » دادیمن ناتدوس  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب   ] ناتیدنواشیوخ
مالّـسلا هیلع  یلع  ساـبع . نـبا  هـب  مـه  دـشاب  هداد  یـسرد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  هـب  مـه  هـک  دوـب  نآ  يارب  رمع  نانخـس  هـک  تـسا  راکـشآ 

دنتفریذپیمن شیرق  دوب و  دنواشیوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  اب  اریز  دروآ ، تسد  هب  ار  تفالخ  هک  دـشاب  هتـشاد  دـیما  تسناوتیمن 
قیمع تداسح  هکلب  هدـعاس ، ینب  هفیقـس  رد  رکب  وبأ  رمع و  ياـتدوک  هن  نیا  دوش . عمج  هفیاـط  کـی  رد  تفـالخ  مه  يربماـیپ و  مه  هک 
هعماج تموکح  رد  ندش  میهس  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  تصرف  اهنت  تشادزاب . تفالخ  هب  ندیـسر  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب ، شیرق 

لقن يرگید  تبـسانم  هب  ساـّبع  نبا  دوب . هداد  لیکـشت  یـشیرق  هباحـص  نیتـسخن  زا  رمع  هک  دوب  ییاروـش  رد  لـماک  تکراـشم  یمالـسا 
هک دنکیم 

______________________________

1868 قالوب ، یناغالا ، باتک  یناهفـصا ، جرفلا  وبا  عبنی ؛ لیذ  ، 1873 - 1866 کیزپیل ، دلفنتـسوو ، مامتها  هب  نادلبلا ، مجعم  توقای ، ( 1)
ییاهنیمز هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نیا  زا  شیپ  مالّسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  هتفگ  هب  انب  ص 161 . ج 19 ، یناغا ،) دعب ، هب  اجنیا  زا  )

، مدآ نب  ییحی  ص 14 . نادـلبلا ، حوتف  يرذالب ، ك : ر . دوب . هدرک  راذـگاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هرجـش  رد  سیق و  رئب  رد  ناریقف ، رد  ار 
. دربیم مان  هرجش  سیق و  رئب  زا  اهنت  ص 57  جارخ ،

سابع نب  هّللا  دبع  هب  رمع  هک  هدـش  تیاور  اجنآ  رد  (. 143 ص 142 - ج 5 ، مالسا ، خیرات   ) ص 146 ج 9 ، یناـغا ، ك : نینچمه ر . ( 2)
هیلع یلع  هک  داد  نانیمطا  هفیلخ  هب  سابع  نبا  تسا . هتشادن  روضح  هیباج  يوس  هب  وا  یشکرکشل  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  درکیم  هیالگ 

. تسا هدوب  روذعم  اعقاو  مالّسلا 
نبا نآ  رد  دروآیم و  قاحـسا  نبا  زا  لقن  هب  ( 2771 ص 2769 - نامه ،  ) يربط هک  یمود  تیاور  . 5769 ص 2768 - ج 1 ، يربط ، ( 3)

. تسا ینتبم  لوا  تیاور  رب  الامتحا  دـنکیم  عافد  رمع  ربارب  رد  شیوخ  هداوناخ  زا  راختفا  تراسج و  اب  هک  هدـش  فیـصوت  يدرف  ساـبع 
نبا تیاور  هب  دینک  عوجر  نینچمه  . ) دسرب دوشیم ، هدرمش  سابع  نبا  يوار  هک  همرکع ، ای  سابع  نبا  هب  تیاور  نیا  دنس  هک  تسا  دیعب 

ص ج 2 ، حرش ، رد  باتک  نیا  زا  لقن  هب  ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  هدرک و  لقن  هّبش  نب  رمع  دانتسا  هب  هفیقّسلا  باتک  رد  يرهوج  هک  سابع 
.( تسا هدروآ   58 - 57

ص:99  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
وا رب  زیچ  ود  زا   » اـّما دوـب  ادـخ  ربماـیپ  زا  سپ  مدرم  رب  تموـکح  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  یلع ، کـبحاص ،)  ) وـت تسود  تفگ  وا  هـب  رمع 

«1 . » درمشرب ار  بلطملا  دبع  نادناخ  رب  وا  تبحم  ّنس و  یمک  هراب ، نیا  رد  سابع  نبا  هناّرصم  لاؤس  هب  خساپ  رد  رمع  میدیسرت .»
هب اریز  تفر ، داـب  رب  ـالماک  وا  تموـکح  هرود  رخاوا  رد  شنارادـفرط  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  ياـهنامرآ  ندرک  راـهم  يارب  رمع  ياـهوزرآ 
رب نانخـس ، نیا  رد  وا  دـیوگب . نخـس  هدـعاس  ینب  هفیقـس  ياهارجام  هراـبرد  تشاداو  ار  هفیلخ  هک  داد  يور  ياهعقاو  ساـبع  نبا  تیاور 

تروشم نودـب  هفیلخ  نییعت  يارب  هدـنیآ  رد  هک  ار  یـشالت  ره  درک و  دـیکأت  رگید  راب  تفالخ  ساسا  هلزنم  هب  اروش  لصا  هب  دوخ  داقتعا 
صاخ هداوناخ  کی  راـصحنا  رد  دـناوتیمن  دراد و  ّقلعت  شیرق  همه  هب  تفـالخ  تفگ ] وا  . ] درک موکحم  دریگ  ماـجنا  ناناملـسم  نیب  رد 

. دیسر لتق  هب  رمع  نانخس ، نیا  زا  سپ  هتفه  ود  زا  رتمک  دیآرد .
نییعت رما  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  دـنزب  يراک  یمخز  وا  هب  هبعـش ، نب  ةریغم  یناریا  مـالغ  ةؤلؤل ، وبا  هک  نآ  زا  لـبق  اهتّدـم  دـیدرتیب  رمع 

رتسب رد  طقف  یخیرات  تایاور  ساسا  رب  هک  دنچ  ره  دنک ، راذگاو  نیتسخن  هباحص  نیرتهتـسجرب  زا  لکـشتم  ییاروش  هب  ار  دوخ  نیـشناج 
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رگا دوب  هدرک  دیکأت  رمع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یفلتخم  تایاور  « 2 . » درک نییعت  ار  کی  ره  فیاظو  اروش و  نیا  ياضعا  هک  دوب  گرم 
تیوضع هب  ار  نانآ  زا  یکی  دندوبیم  هدنز  یجرزخ ، لبج  نب  ذاعم  یندـم ، یباحـص  ای  هفیذـح ، وبا  یلوم  ملاس ، ای  حارج ، نب  ةدـیبع  وبا 

. تسیرگن طایتحا  هدید  هب  دیاب  ار  تایاور  نیا  اّما  « 3  » مدرکیم بوصنم  اروش  نیا 
. تسا هدوبن  شاهتشذگ  رد  ناتسود  هب  تبـسن  زیمآقارغا  یمارتحا  يادا  زا  شیب  يزیچ  دشاب ، هتفگ  نومـضم  نیدب  ینانخـس  وا  رگا  یتح 
دوب و نانآ  مالغ  اریز  دـنتفریذپیمن  شیرق  « 4 ، » یناتیاک هتفگ  هب  ار ، ملاس  دـشیم . باـختنا  ییاروش  ره  رد  تیوضع  هب  اـنیقی  هدـیبع  وبا 

زین ار  لبج  نب  ذاعم  دوش . هفیلخ  تسناوتیمن  دوب  هتخیر  رکب  وبا  هک  یحرط  ساسا  رب  انئمطم 
______________________________

(. 51 ص 50 - ج 6 ، ص 57 ؛ ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) هّبش نب  رمع  زا  لقن  هب  هفیقسلا ، باتک  يرهوج ، ( 1)
نبا ك : ر . درک . نییعت  هعمج  زامن  مسارم  زا  یکی  رد  ار  هرفن  شـش  بختنم  ياروش  ياـضعا  رمع  هک  دـنراد  دوجو  زین  یتاـیاور  اـما  ( 2)

هب ج 5 ، فارشالا ، باسنا  يرذالب ، ص 38 ؛ ج 5 ، مالسا ، خیرات  889 ؛ هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  243 ؛ ص 242 - ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ،
.18 ، 16 ص 15 - (، 1936 میلشروا ،  ) نتیوگ مامتها 

.887 - 886 ص 881 ، هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  80 ؛ ، 64 ج 5 ، ، 134 ج 4 ، مالسا ، خیرات  ( 3)
ص 86. ج 5 ، مالسا ، خیرات  ( 4)

ص:100  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دراد دوجو  یتایاور  تفرگن . رظن  رد  ینیشناج  يارب  ار  دوخ  ناشیوخ  زا  یسک  زگره  رمع  دنتفریذپیمن . دوبن  یشیرق  نوچ  ناس  نیمه  هب 

دناوتیمن یّتح  وا  هک  تفگ  درک و  در  مشخ  اب  دوب  هدش  هّللا ، دـبع  شرـسپ ، نیرتگرزب  نتخاس  بوصنم  يارب  هک  ار  ییاهداهنـشیپ  وا  هک 
«1 . » دهد قالط  ار  شنز 

البق هک  ساسا  نیا  رب  رمع ، گرم  زا  سپ  دوخ ، اروش ، نیا  ياضعا  هکلب  درکن ، نییعت  ییاروش  نینچ  ادـبا  رمع  هک  تسا  دـقتعم  یناـتیاک 
. دنداد لیکشت  ار  اروش  نیا  دندوب  وا  رواشم 

هفیلخ نوچ  دناهتشاد و  تسد  رمع  لتق  رد  هحلط ، ریبز و  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هژیوب  اروش ، نیا  ياضعا  زا  رفن  دنچ  هک  تسا  دقتعم  یناتیاک 
یکدـنا اهنت  رمع  هک  ّتیعقاو  نیا  دوجو  « 2 . » دـشاب هدرک  باختنا  ار  اهنآ  تسین  نکمم  هدوب ، علطم  نانآ  ینابت  زا  دایز  رایـسب  لاـمتحا  هب 

هک ار  ياهئطوت  دوجو  روصت  دناوتیم  دیـسر  لتق  هب  دننک » بصغ  مدرم  زا  ار  تموکح  دـنهاوخیم  ياهفیاط   » داد رادـشه  هک  نآ  زا  سپ 
. دنک تیوقت  هتشاد  تسد  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

لامعا درادـن . عباـنم  رد  لوبق  لـباق  ییاـنبم  رمع  لـتق  يارب  نیتسخن  هباحـص  نیب  رد  ياهئطوت  دوجو  رب  ینبم  یناـتیاک  هیرظن  همه ، نیا  اـب 
راـتفر هب  دـنادیم ، دوخ  ياـعدا  تاـبثا  رب  يدـهاش  ار  اـهنآ  یناـتیاک  دـش و  بکترم  هللا ، دـیبع  رمع ، رـسپ  هک  ياهدیجنـسن  هناـیوجماقتنا 

هّللا دیبع  قوشم  رمع ، رتخد  هصفح ، دنیوگیم  هک  نیا  دنرادروخرب . ینورد  شناد  زا  هک  یناسک  رادرک  هب  هن  تشاد ، تهابـش  ناگناوید 
ای دـش  هتـشک  رمع  لـتق  زا  سپ  هلـصافالب  ةؤـلؤل  وـبا  هک  نآ  اـب  دـشخبیمن . هّللا  دـیبع  ياـههزیگنا  هب  ییـالقع  ياهـهجو  مهزاـب  « 3  » دوب

لتق هب  هکلب  تشک ، دوب  رمع  رواشم  ناریا  روما  رد  هدیورگ و  مالـسا  هب  هک  ار  یناریا ، هدنامرف  نازمره ، اهنت  هن  هّللا  دیبع  درک ، یـشکدوخ 
تردابم زین  ةؤلؤل  وبا  ناوج  رتخد  و  « 4  » اسرت هنیفج 

______________________________

ص 2777. ج 1 ، يربط ، 923 ؛ ۀنیدملا ، خیرات  هّبش ، نبا  ص 17 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ص 248 ؛ ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا  ( 1)
ياهتـشادرب زا  امومع  مالـسا  فراعملا  ةریاد  رد  رمع »  » ناونع اب  دوخ  هلاـقم  رد  هک  ادـیوالد  يول  ، 51 ص 40 - ج 5 ، مالـسا ، خیرات  ( 2)

هب ار  یسک  رمع  هک  تسا  لیامتم  رظن  نیا  هب  اما  دریذپیمن . ار  هفیلخ  لتق  يارب  نیرجاهم  هئطوت  هرابرد  وا  هیرظن  دنکیم ، يوریپ  یناتیاک 
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. درکیم باختنا  ار  یسک  دوخ  دوب  هدنام  هدنز  رگا  تشامگن و  بختنم  ياروش  رد  تیوضع 
ص 70. ج 5 ، مالسا ، خیرات  ( 3)

ندناوخ و نارگید  شنادنزرف و  هب  ات  دروآ  هنیدم  هب  ار  وا  صاقو  یبا  نب  دعس  هک  دوب  هریح  نایحیسم  زا  هنیفج  ( 4)
ص:101  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار ود  نآ  هک  دندوب  هدرک  اعدا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  ای  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  اهنت  هنیفج  نازمره و  لتق  دیزرو .
هنیدم یجراخ  ناریسا  مامت  درک  دیدهت  دش  تشادزاب  هّللا  دیبع  هک  ینامز  دناهتشاد . رایتخا  رد  ار  لتاق  حالس  هک  یلاح  رد  دناهدید  مه  اب 

، تشاد رظن  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هژیوب  وا  هک  تسین  دـیعب  تشک . دـهاوخ  دربـن ، یماـن  ناـنآ  زا  هک  ار ، راـصنا  نارجاـهم و  زا  یخرب  و 
دیبع راتفر  امومع  ةؤلؤل ، وبا  دراک  هب  طوبرم  تیاور  دوجو  مغر  هب  اّما  شاهفیاط . وا و  ياههتساوخ  هیلع  رمع  راطخا  هب  هّجوت  اب  صوصخب 

هنامحریب تخس  شردپ  لتق  زا  سپ  هلصافالب  وا  نوخ  نتخیر  هک  دیشخب  لیلد  نیا  هب  ار  وا  نامثع  عورشم . صاصق  هن  دندرمش  لتق  ار  هّللا 
دریگ رارق  یبساـنم  تیعقوم  رد  رگا  هک  درک  دـیدهت  یلع  دـندرک و  ضارتـعا  وا  شـشخب  هیلع  تّدـشب  نارگید  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دوـب .

. درک دهاوخ  ارجا  وا  هراب  رد  ار  صاصق  مکح 
ینظ ءوس  رگا  درادن . دوجو  دنکیم  رمع  لتق  هئطوت  هب  مهّتم  ار  اهنآ  یناتیاک  هک  ياهباحص  ةؤلؤل و  وبا  نیب  طابترا  دوجو  رب  يدهاش  چیه 

مه دندرکیم ، يرادربهرهب  نآ  زا  دیدرتیب  دعب  هرود  تاغیلبت  رد  نایوما  تشادیم  دوجو  لتاق  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  ینابت  هب  تبسن  يدج 
هلمج زا  زین  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  ریبز ، هحلط و  و  مالّـسلا ، هیلع  یلع  رب  هوالع  یناـتیاک  « 1 . » دـندرک نامثع  لتق  هب  مهتم  ار  وا  هک  ناـنچ 
نامه نانیا  الامتحا  وا  داقتعا  هب  « 2 . » دناهتشاد تسد  راک  نیا  رد  زین  هّللا  دبع  شرـسپ  ساّبع و  هک  دهدیم  لامتحا  دنادیم و  نارگهئطوت 
نامثع رمع و  لتق  يارب  نیتسخن  هباحص  نیب  هئطوت  کی  دوجو  هیرظن  « 3 . » دنتشاد رارق  نامثع  لتق  هدرپ  تشپ  رد  ادعب  هک  دندوب  ياهتسد 

الماک هّکم  فارـشا  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تافو  زا  سپ  دمآراک  مکاح  اهنت  رمع ، هک  تسا  راگزاس  یناتیاک  یلـصا  رظن  نیا  اب 
تداسح لباقم  رد  دوب و  هداد  نادیم 

______________________________

(. ص 294 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دزومایب باسح 
رد هدرک ، مومسم  ار  رکب  وبأ  هک  نیا  رب  ینبم  دنزاسیم  دراو  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  دنکیم  لاؤس  یتاماهتا  هرابرد  ظحاج  زا  یـسک  ( 1)
هک تشون  وا  خساپ  رد  دوخ  لومعم  هویش  هب  انب  ظحاج  تسا . هتفگ  نخس  نامثع  هیلع  اتحارص  هتـشاد و  شقن  ةؤلؤل  وبا  تسد  هب  رمع  لتق 

لتقم یف  نایبلا  دیهمتلا و  ییحی ، نب  دـمحم  رکب ، نبا   ) دـناهدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  یتلیـضف  هلزنم  هب  ار  لئاسم  نیا  نایـضفار 
نایعیـش دـض  رب  ارتفا  زج  يزیچ  الامتحا  اـعدا  نیا  (. 181 ص 179 - ، 1963 توریب ، دـیاز ، فسوی  دومحم  شـشوک  هب  نامثع ، دیهـشلا 

. نانآ یمسر  یتاغیلبت  ياههاگتسد  هن  دناهتخادرپ  هتخاس و  نایوما  رادفرط  هتخانشان  لفاحم  ار  یتاماهتا  نینچ  دایز  لامتحا  هب  دشابن .
ص 44. ج 5 ، مالسا ، خیرات  ( 2)

ص 42. نامه ، ( 3)
ص:102  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

، دندوب يدنمـشوه  نارادمتـسایس  وا  رظن  هب  هک  نایوما ، ندیـسر  تردـق  هب  اب  نیتسخن  هباحـص  رتشیب  زیمآترارـش  ياهیبلطهاج  هناریقح و 
. دوب قفاوم 

هناسفا اب  هتخیمآ  زیمآضقانت و  ياهزادـنا  اـت  دـیزگرب ، تفـالخ  هب  ار  ناـمثع  هک  بختنم  ياروش  تامادـقا  تاـسلج و  هب  طوبرم  تاـیاور 
نب نمحرلا  دـبع  تشاد : وضع  جـنپ  عقاو  رد  اروش  نیا  تسناد . ناـنیمطا  لـباق  یقطنم و  ناوتیم  ار  اـهنآ  ياـههبنج  یخرب  اـّما  « 1 . » تسا
دعس تشگزاب . هنیدم  هب  نامثع  باختنا  زا  سپ  هحلط ، ینعی  مشـش ، وضع  ریبز . مالّـسلا و  هیلع  یلع  نامثع ، صاقو ، یبا  نب  دعـس  فوع ،
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«2 . » تشاد هدهع  رب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  وا  رهاوخ  رهوش  ار  نامثع  عفن  هب  يریگمیمصت  هدمع  شقن  دوب . هحلط  لیکو  رهاظ  رد 
هون زا  یتیاور  رگا  « 3 . » درکیم هیکت  وا  تارظن  هب  ابلاغ  رمع  دوب و  هفیلخ  هب  یباحـص  نیرتکیدزن  هدـیبع ، وبا  گرم  زا  سپ  نمحرلا  دـبع 

رمع دشاب  قثوم  هّللا ، دبع  نب  ملاس  رمع ،
______________________________

دوخ ییاد  طـسوت  هک  تسا  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هدازرهاوخ  يرهز ، همرخم  نب  روسم  تیاور  ینیع ، يدـهاش  زا  تیاور  نیرتمهم  ( 1)
ار تیاور  نیا  ( 2797 ص 2788 - ، 2726 ص 2722 - ج 1 ،  ) يربط تسین . تسد  رد  نونکا  یلـصا  تیاور  دـش . ریگرد  تاقافتا  نیا  رد 

ثیدح رد  اّما  تشاد  رّحبت  رعش  باسنا و  ملع  رد  وا  دنکیم  لقن  نمحرلا ، دبع  فالخا  زا  (، 179 ف .  ) تباث یبا  نب  زیزعلا  دبع  قیرط  زا 
ص ج 6 ، بیذـهت ، رجح ، نبا   ) درکیم تیاور  هظفاـح  زا  يو  تخوس و  شتآ  رد  وا  ياـهباتک  هبـش  نبا  رمع  هتفگ  هب  دوبن . قوثو  دروـم 

(. 351 - 350
. دیامنیم ینتفریذپ  نآ  ياوتحم  اما  دشاب ، نیمه  نآ  هنابیدا  ياضف  تیاور و  رد  دننام  هناسفا  يرصانع  دوجو  تلع  دیاش 

رد یتاعلاطم   ) هتـسناد هناـضرغیب  هدرک و  حیحـصت  یـسوریپاپ  يور  زا  ار  اـهنآ  توبآ  هدرک و  لـقن  قاحـسا  نبا  هک  ار  یفوک  ياـهتیاور 
و ( 214 (، 1958 ، ) 17 ياهنایمرواخ ، تاعلاطم  هلجم  يرگنزاـب ،  ) بیگ (، 99 ص 80 - ج 1 ، ، 1957 وگاکیش ، یبرع ، یبدا  ياهـسوریپاپ 

یفاک لیالد  اب  ( 326 ص 320 - (، 1964  ) 9 یماس ، تاعلاطم  هلجم  رد  باـطخ ،» نب  رمع  بختنم  ياروش  هراـبرد  یتاحیـضوت   ) » رتسیک
. دناهتسناد يوما  دض  ییاهناتساد  ار  اهنآ 

ورمع هدرک و  ماش  یلاو  ار  هیواعم  ارچ  هک  درک  فسأت  راهظا  دوخ  گرم  زا  شیپ  رمع  اهنآ ، اب  طبترم  يرگید  تایاور  تایاور و  نیاربانب 
دیابن تسا و  هکم  حـتف  ءاقلط  زا  يو  هکنآ  لاـح  دروآ ، تسد  هب  ار  تفـالخ  دـنکیم  هسوسو  ار  هیواـعم  هک  تخاـس  مهتم  ار  صاـع  نب 
مامت رمع  هک  اهنآ  ياعّدا  نیا  اما  هدـش ، هتخاس  يدـعب  تالوحت  رد  قّمعت  رـس  زا  ییاـهتیاور  نینچ  هچرگ  دـنارورپب . رـس  رد  ار  نآ  لاـیخ 
کی چیه  وا  هک  ارچ  دیامنیم ، هّجوم  تسنادیم  تفالخ  يارب  تیحالص  دقاف  ار  صاع  رمع و  هیواعم و  هلمج  زا  مالسا و  نیشیپ  نانمشد 

. دادن ياج  دوخ  بختنم  ياروش  رد  ار  اهنآ  زا 
(. ص 19 ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوب هتفرگ  ینز  هب  ار  طیعم ، یبا  نب  ۀبقع  تنب  موثلک  ما  نامثع ، ینتان  رهاوخ  نمحرلا  دبع  ( 2)

رمع نافلاخم  نیرتدنت  زا  یکی  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هک  ( 13 ص 8 - ج 2 ، ، 2746 ج 1 ،  ) يربط تیاور  ساسا  رب  یناتیاک  ياـعدا  ( 3)
زا مدرم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تیاور  نیا  سکع ، هب  تسین . كرد  لباق  ص 702 ) ج 3 ، ك : زین ر . ص 486 ؛ ج 5 ، مالسا ، خیرات   ) دوب

اریز دنک ، تطاسو  ناشیارب  هفیلخ  دزن  رد  دنتساوخیم  نمحرلا  دبع 
ص:103  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب هک  مادک  ره  دوب  هداد  رادشه  نانآ  هب  اّما  تشاد ، رظن  رد  تفالخ  يدج  ياهدزمان  هلزنم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نامثع و  نمحرلا ، دبع 
«1 . » دنهدن نادیم  دوخ  ناشیوخ  هب  دندیسر  تفالخ 

. دشاب شنیـشناج  يو  هدادیم  حیجرت  رمع  هک  دشاب  نیا  نآ  موهفم  دـیاش  هک  دوب  رمع  بطاخم  نیلوا  نمحرلا  دـبع  تیاور  نیا  ساسا  رب 
اّما تسا . هتشاد  دامتعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  همه  زا  رتمک  نمحرلا و  دبع  هب  همه  زا  رتشیب  رفن  هس  نیا  نیب  رد  رمع  هک  تسین  دیعب  عقاو  رد 

يرواد هب  ار  وا  اهدزمان  ریاس  ضوع  رد  ات  دیـشک  راـنک  تباـقر  هنحـص  زا  ار  دوخ  تشادـن و  ار  تفـالخ  هب  ندیـسر  لاـیخ  نمحرلا  دـبع 
یلع دندنامیم . یقاب  مالّسلا  هیلع  یلع  نامثع و  طقف  « 2  » دندوبن تفالخ  یعّدم  هحلط  ای  دوخ  بناج  زا  دعس  ریبز و  هک  اجنآ  زا  دنریذپب .

اّما درک ، هراشا  وا  زا  شموادـم  روشرپ و  ینابیتشپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اـب  دوخ  يدـنواشیوخ  هب  دوخ ، زا  عاـفد  رد  مالّـسلا  هیلع 
اب هنابش  درک ، وگتفگ  هناگادج  اهدزمان  زا  کی  ره  اب  هکنآ  رب  هوالع  نمحرلا  دبع  درک . ظفح  ار  دوخ  يدزمان  یلاعفنا  تروص  هب  نامثع 

يرابجا رگید  سمـش  دـبع  ینب  نامثع ، يدزمان  اب  دروآ . تسد  هب  نامثع  زا  ار  نانآ  عطاق  تیاـمح  تخادرپ و  تروشم  هب  شیرق  ناربهر 
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يرادـفرط نامثع  زا  ربمایپ  مع  رـسپ  ربارب  رد  زین  نایموزخم  دـننک . ینابیتشپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ ، رترود  دـنواشیوخ  زا  هک  دـندیدیمن 
هیلع یلع  اـب  رگا  امـش  : » درک راـطخا  نینچ  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  دـنجلا  یلاو  ناـیموزخم و  گرزب  هعیبر ، یبا  نب  هّللا  دـبع  دـندرک .

زا سپ  درب . میهاوخ  نامرف  دینش و  میهاوخ  دینک ، تعیب  نامثع  اب  رگا  اّما  درک ، میهاوخ  ینامرفان  دینـش و  میهاوخ  ام  دینک ، تعیب  مالّـسلا 
«3 .« » فوع رسپ  يا  سرتب  ادخ 

باختنا دوخ  رگا  دناهتفگ  نامثع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  هدـش  لقن  تشادـن . ینابیتشپ  چـیه  المع  مالّـسلا  هیلع  یلع  بختنم ، ياروش  رد 
وا زا  نامثع  ياج  هب  هک  دیامن  بیغرت  ار  دعـس  تشاد  یعـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تایاور ، یخرب  ربانب  دنهدیم . حیجرت  ار  يرگید  دـنوشن ،

وا اّما  دنک . ینابیتشپ 
______________________________

. دندوب هاگآ  رمع  رب  وا  ریثأت  زا 
.481 ص 480 - ج 5 ، فّنصم ، قازرلا ، دبع  ص 65 ؛ ج 5 ، مالسا ، خیرات  250 ؛ ص 249 - ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا  ( 1)

ج 1، يربط ،  ) درک يوریپ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  هک  دعـس  فالخ  رب  دشاب ، هدیـشک  رانک  ار  دوخ  هلـصافالب  ریبز  دسریمن  رظن  هب  ( 2)
(. ص 2792

هّللا دبع  . 85 ص 81 ، ج 1 ، یبرع ، یبدا  ياهسوریپاپ  رد  یتاعلاطم  توبآ ، ص 2785 ؛ ج 1 ، يربط ، ص 19 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
(. ص 32 ج 1 ، یناغا ،  ) تشامگ بصنم  نیمه  هب  ار  وا  هرابود  زین  نامثع  دوب و  دنجلا  یلاو  رمع  نامز  رد  هعیبر  یبا  نب 

ص:104  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
، ریبز هک  دوب  نآ  دادیم  ناشن  ار  نامثع  دوس  هب  ارآ  ندـیبرچ  همه  زا  شیب  هچنآ  دادیم . ماجنا  یلع  زا  یفیعـض  یناـبیتشپ  رثکا ، دـح  مه ،
. تفرگ ار  ناـمثع  فرط  نونکا  دوب  هدرک  يرادـفرط  يو  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ  هک  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هّمع  رـسپ 

دجسم رد  ياهسلج  رد  اهنت  ار  دوخ  میمصت  يو  اّما  دنک . يریگمیمـصت  نامثع  عفن  هب  هک  تشاد  ار  نآ  ناکما  نمحرلا  دبع  بیترت ، نیدب 
تعیب هلـصافالب  ات  داد  رارق  يدـیدش  راشف  تحت  ار  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ینعی  هدـنزاب ، هنوگ ، نیدـب  درک و  مالعا  دزمان  ود  ره  روضح  اـب  و 

. داد نت  راک  نیا  هب  هارکا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دنک .
يارب وا  میقتـسم  شـالت  رب  لاد  یکردـم  چـیه  اـّما  دوـش ، هـفیلخ  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  تـسا  نـکمم  هـک  دوـب  نارگن  رمع  ـالامتحا  هـچرگ 

. درادن دوجو  مالّسلا  هیلع  یلع  هیلع  باختنا  دنور  رب  يراذگریثأت 
يراصحنا ّقح  ار  تفالخ  دـنهاوخیم  هک  مشاه  ینب  ياـهیبلطهاج  هیلع  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  روضح  رد  رمع  رخاوا  رد  وا  ياهرادـشه 

اّما درکن ، رارکت  مومع  ربارب  رد  ار  رادشه  نیا  ارهاظ  رمع  دنچ  ره  تشاد . شقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تخـس  تسکـش  رد  انیقی  دننادب ، دوخ 
. دنتفای عالطا  نآ  زا  ناگمه  دیدرتیب 

نکمم ریغ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیرق و  تفالخ  نایماح  نیب  شزاس  هنوگره  دعب ، ینامز  كدنا  رد  هفیلخ  ندش  هتـشک  هارمه  هب  رما  نیا 
دیاش وا  دوب . هاگآ  رمع  تاساسحا  زا  الماک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  تشادیم . دوجو  نآ  ناکما  دـیاش  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  تخاـس ،

ققحت عناـم  هک  دریگ  رارق  یتـیعقوم  رد  بیترت  نیدـب  دروآ و  تسد  هب  هدـننکنییعت  ییأر  دـناوتب  اـت  دیـشک  نوریب  هناـیم  زا  ار  دوـخ  ياـپ 
هدوبن هدـش  یحارط  شیپ  زا  يدـنفرت  هتفرگ و  ماجنا  وا  دوخ  راکتبا  هب  راک  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  اّما  دوش . مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهوزرآ 

«1 . » دشاب هدرک  داهنشیپ  ار  نآ  رمع  هک 
______________________________

تـشادن يدیدرت  رمع  وا  هتفگ  هب  تسا . هدـش  لقن  یفوک ، ناثدـحم  نیتسخن  زا  یکی  یبعـش ، زا  اروش  هرابرد  یتوافتم  الماک  تیاور  ( 1)
نیا هب  درک  فذـح  اروش  زا  ـالمع  ار  صاـقو  یبا  نب  دعـس  گرم ، زا  شیپ  وا  دوـب . دـهاوخ  ناـمثع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیب  باـختنا  هک 
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وا هدنامیقاب  نت  راهچ  هرابرد  اما  و  دوب . بیاغ  اروش  زا  ماش و  رد  هحلط  دوش . هتشامگ  هفوک  تراما  هب  هرابود  وا  درک  شرافس  هک  تروص 
دبع رظن  دیاب  دش ، هتـسکش  ارآ  رگا  اما  دوش . هتفریذپ  دـیاب  نانآ  باختنا  دـندرک ، قفاوت  رفن  کی  هیلع  اهنآ  زا  رفن  هس  رگا  هک  داد  روتـسد 

نمحرلا دبع  هک  ارچ  وا ، تفالخ  زا  يریگولج  يارب  تسا  يدنفرت  راک  نیا  هک  تفایرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنریذپب . ار  فوع  نب  نمحرلا 
هتشون نامثع ، لتقم  يروّشلا و  باتک  زا  لقن  هب  ، 54 ص 29 - ج 9 ، حرـش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) دادیم حیجرت  ار  نامثع ، شنزردارب ، امتح 

يزاسزاب يزیچان  لوا  تسد  تاعالطا  ساسا  رب  یبعـش  تیاور  هک  تفایرد  ناوتیم  ینـشورب  يرهوج .) فیلأـت  هفیقـسلا  باـتک  هناوع و 
. تسا هدش 

ص:105  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زاربا بسانم  ینیشناج  باختنا  هب  تبسن  ار  شاینارگن  رمع  نآ  یط  هک  دنکیم  لقن  ار  رمع  اب  دوخ  يوگتفگ  يارجام  سابع  نب  هّللا  دبع 
راهظا هنوگ  ره  زا  هفیلخ  اّما  دـش ، ایوج  دـنوش  بختنم  ياروش  وضع  دوب  رارق  هک  ینت  شـش  زا  کی  ره  هرابرد  ار  وا  رظن  سابع  نبا  درک .

هب هک  ییاهخـساپ  هک  تسا  راکـشآ  ياهزادـنا  ات  هنابیدا و  تسا  ياهصق  انئمطم  ناتـساد  نیا  درک . يراددوخ  تّدـشب  نانآ  هراـبرد  يرظن 
زا زین  رمع  یـصخش  ياههاگدید  تسا  نکمم  همه ، نیا  اب  اّما  دناهدش . هتخاس  هتـشذگ  هب  شرگن  اب  دعب  هرود  رد  هدـش  هداد  تبـسن  لمع 

«1 . » دشاب هدوبن  رود  نادنچ  اهنآ 
هک دربیم  یتسار  هار  هب  ار  امـش   » تسا و عبطخوش  يردـق  اّما  تسا ، تفالخ  لها )  ) هتـسیاش وا  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  رمع 

هرابرد « 2 . » درک دهاوخ  رصحنم  لوسر  ناشیوخ  هب  ار  تفالخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  هب  دشاب  ياهراشا  نخـس  نیا  دیاش  هک  دینادیم ،»
ار شندرگ   » درک و دـنهاوخ  ینامرفان  ار  وا  اـنئمطم  ناـبرع  اـّما  درک . دـهاوخ  ّطلـسم  مدرم  رب  ار  « 3  » طـیعم یبا  ینب  وا  هک  تـفگ  ناـمثع 
اّما دـناهدش  هتخادرپ  نامثع  يارجام  زا  سپ  هک  دـهدیم  ناشن  تارابع  نیا  راتخاس  دـیرب .) دـنهاوخ  ار  شرـس  ینعی  « ) تسکـش دـنهاوخ 
هب دـنوادخ  تسا و  يّربکتم  درم  هحلط  هک  تفگ  هفیلخ  دـنکیم . نایب  ناـمثع  یلاـمتحا  ینیـشناج  هب  تبـسن  ار  رمع  ياـهینارگن  زا  یخرب 

راتفرگ ار  دوخ  اّما  تسا  یگنج  نانامرهق  زا  یکی  ریبز  دوش . یمالسا  هعماج  مکاح  وا  هک  داد  دهاوخن  هزاجا  شراکشآ  ّربکت  نیمه  ببس 
؟ دریگ هدهع  رب  ار  ناناملسم  روما  هرادا  ّتیلوئسم  دناوتیم  هنوگچ  وا  تسا . هدرک  هنیدم  ياهرازاب  رد  ندز  هناچ  کچ و 

. تسین ییاورنامرف  هتسیاش  اّما  تسا ، كابیب  عاجش و  ییوجگنج  بسا  تشپ  رب  زین  دعس 
______________________________

رد یبوقعی  ار  تیاور  نیا  زا  يرگید  لکـش  سابع . نب  هّللا  دـبع  زا  يرهز  زا  قاحـسا  نبا  دنـس  هب  ، 16 ص 15 - ماکحالا ، يدرواـم ، ( 1)
هدش ییاهیرگنزاب  نآ  رد  یعیش  ییاهشیارگ  ریثأت  تحت  دسریم  رظن  هب  هک  تسا  هدروآ  دانـسا  نودب   183 ص 181 - ج 2 ، دوخ ، خیرات 

. تسا هدش  هداد  تبسن  زین  رمع  هب  رگید  تایاور  یضعب  رد  اهتیصخش ، زا  سابع  نبا  تافیصوت  زا  یخرب  دشاب .
هتـسیاش مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  رمع  هیلوا  دییأت  اب  ناوتیم  یفنم  یتشادرب  اب  ار  ترابع  نیا  اهنوفرعت . ّقحلا  نم  ۀقیرط  یلع  مکلمح  ( ... 2)

ّقحلا قیرط )  ) یلع مکلمحی  هدـمآ  نینچ  رخآ  تمـسق  تیاور ، نیا  زا  يرگید  ياهتروص  رد  تسناد . داضت  رد  تفـالخ  يارب  وا  نتـسناد 
(. ص 2777 ج 1 ، يربط ، كر :  ) تسین نآ  رد  یماهبا  چیه  هک  درک ) دهاوخ  تیاده  قح  هار  هب  ار  امش  وا  )

، ربمایپ تخـسرس  نمـشد  طیعم ، یبا  نب  ۀـبقع  دوب . هبقع ، نب  دـیلو  نامثع ، يردام  ردارب  گرزبردـپ  هیما  نب  ورمع  یبا  نب  طـیعم  وبا  ( 3)
. دش هتشک  ترضح  نآ  تسد  هب  ردب  گنج  زا  سپ 

ص:106  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
یـسک اهنت  ماقم  نیا  يارب  هک  دوزفا  رمع  تسین . هتـسیاش  راک  نیا  يارب  دوخ  فعـض  ببـس  هب  اّما  یلاع ، رایـسب  تسا  يدرم  نمحرلا  دبع 

. ریذبت نودب  دشاب  ینخس  تسخ و  نودب  دشاب  دصتقم  فعض ، نودب  دشاب  ریذپفاطعنا  تنوشخ ، نودب  دشاب  دنمتردق  هک  تسا  هتسیاش 
»*«
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، ناتـسبرع زا  جراخ  رد  گرزب  تاحوتف  دوب . هدـش  نوگرگد  یمالـسا  تموکح  تفالخ و  ّتیهام  رمع ، تموکح  هلاـسهد  هرود  لوط  رد 
هب دندوب ، هداد  لّزنت  رازگجارخ  افرـص  يدازآ و  زا  مورحم  ییایاعر  دح  ات  ّهدر  ياهگنج  نامز  رد  ار  اهنآ  شیرق  هک  ار ، بارعا  ياههدوت 
ایآ هک  دیسرپ  ناوتیم  دندوزفایم . نآ  ترثک  رب  برع  ریغ  ناملـسم و  ریغ  دارفا  زا  يدایز  رایـسب  ّتیعمج  هک  درک  لیدبت  یماظن  ياهقبط 
هک دوب  کیدزن  ردـق  نآ  تخـس ، هناریقف و  دـنچ  ره  دازآ ، یگدـنز  هرطاخ  تفاییم . ماود  يروتارپما  هعـسوت  نیا  نودـب  شیرق  تفـالخ 

تاـحوتف يوس  هب  اـهورین  ماـمت  زیمآّتیقفوم  جیـسب  دوـش . رجنم  شیرق  ربارب  رد  تعاـطا  هیلع  شروـش  یتیاـضران و  زاربا  هب  تسناوـتیم 
دنام یقاب  هک  يزیچ  اهنت  یتدـم ، كدـنا  زا  سپ  درب . نایم  زا  ار  اههتـشذگ  هب  تشگزاب  يوزرآ  هنوگره  مالـسا ، مان  هب  یماـظن ، هدرتسگ 
یقاب مکاح  هقبط  نانچمه  شیرق  دیدرتیب ، دوب . برعلا ) ماّیا   ) برع هتـشذگ  ياهدربن  ياهناتـساد  راعـشا و  اب  یبدا  یـساسحا و  يدـنویپ 

دوخ مهـس  زا  يادج  ضوع ، رد  اّما  دنتـشاد . رارق  ییاسرفتقاط  هاگ  تخـس و  یماظن  تاررقم  تحت  رد  هلتاقم )  ) برع نایوجگنج  دنام .
میهس شیرق  هنابلطهعسوت  ياهتسایس  رد  زین  نانآ  هنوگ  نیدب  دندرکیم . تفایرد  ياهنادنمتواخـس  ياهیررقم  بجاوم و  یگنج ، میانغ  زا 

. دش تیبثت  الماک  تشادن  یتابث  زونه  رکب  وبا  تیمکاح  نامز  رد  هک  تفالخ  نیاربانب ، دندوب .
. تفرگ رارق  رمع  هدهع  رب  هدش  هدوشگ  ياهنیمزرس  هرادا  تلود و  یهدنامزاس  هفیظو 

ریغ ياهبرع  رتشیب  دوب . هدش  نابرع  یّلم  نید  ابیرقت  مالسا  ماگنه ، نیا  رد  داد . ماجنا  برع  مالسا و  ّتینیع  ساسا  رب  اتدمع  ار  راک  نیا  وا 
ناگدنورگ دادعت  هکنآ  لاح  دنتفگ ، خساپ  مالسا  توعد  هب  تعرـسب  زین  دنتـسیزیم ، هریزج  هبـش  زا  جراخ  رد  هک  نانآ  یتح  ناملـسم ،

اور دـندوب ، نایدوهی  نایحیـسم و  رتشیب  نآ  زا  روظنم  هک  باتک ،» لـها   » هب تبـسن  نآرق  هک  یلهاـست  دوبن . ریگمـشچ  زاـغآ  رد  برع  ریغ 
رد رگید  یبهذم  عماوج  مامت  هب  دوب  هتشاد 

______________________________

. تفاین ار  نآ  عبنم  ناوارف  يوجتسج  دوجو  اب  زین  مجرتم  هدرکن و  لقن  ار  نانخس  نیا  ذخأم  هدنسیون  * 
ص:107  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رد دندوب ، هدـنام  یقاب  دوخ  یحیـسم  نید  رب  هکنآ  اب  نیرهنلا ، نیب  لامـش  رد  بلغت  هلیبق  بارعا  دـش . هداد  میمعت  هدـش  حـتف  ياهنیمزرس 
هک يرـشع  ربارب  ود  نآ  ساـسا  رب  هک  دـش  هـتفرگ  رظن  رد  یـصاخ  یتاـیلام  ّتیعـضو  ناـنآ  يارب  دـندش و  هداد  تکرـش  ناناملـسم  هاـپس 

هتفرگ رظن  رد  ناملسم  ریغ  يایاعر  رگید  يارب  هک  جارخ ، هیزج و  تخادرپ  زا  اّما  دندادیم ، تایلام  دنتخادرپیم  تاکز  مان  هب  ناناملـسم 
برع و هلیبق  هک  یماگنه  دـنروایب . مالـسا  یتدـم  كدـنا  زا  سپ  نانآ  هک  دوب  راودـیما  رمع  کـش ، نودـب  « 1 . » دندوب فاعم  دوب ، هدـش 
هب هدرک و  اهر  ار  ام  راید  برع  لیابق  زا  یکی  هک  ماهدینش  : » تشون مور  روتارپما  هب  رمع  دش ، هدنهانپ  یقرش  مور  نیمزرس  هب  دایا  یحیسم 

راهچ درک ، نورب  ار  اهنآ  مور  هاش  و  میناریم .» وت  راـید  يوس  ار  يراـصن  همه  هنرگو  نک  نوریب  ار  اـهنآ  ادـخ ، هب  هدـمآ . وت  راـید  يوس 
دوخ یلصا  يایاعر  ار  یحیـسم  ای  ناملـسم  بارعا  مامت  هفیلخ  هک  تسا  راکـشآ  « 2 . » دـندمآزاب دایز  نب  يدـع  وبا  اب  اـهنآ  زا  سک  رازه 

. تسنادیم
عماوج دشاب . برع  ناملـسم و  زا  بکرم  طقف  ناکما  دح  ات  ناتـسبرع  تیعمج ]  ] هک دوب  نآ  رب  یعـس  هدـش ، حـتف  ياهنیمزرـس  فالخ  رب 
هزاجا ناناملـسم  ریغ  هب  امومع  « 3 . » داد چوک  هدش  حـتف  ياهنیمزرـس  هب  گنردیب  رمع  ار  ربیخ  نارجن و  يدوهی  یحیـسم و  گرزب  اتبـسن 

«4 . » دشیمن هداد  اجنآ  رد  زور  هس  زا  شیب  تماقا  ای  زاجح  رد  تنوکس 
يارب تختیاپ  هب  ناریسا  ندروآ  دراد . هگن  رود  هنیدم ، هژیوب  و  ناتسبرع ، زا  ار  برع  ریغ  ناناملـسم  رتشیب  هک  تشاد  لیامت  نینچمه  رمع 

نیا « 5 . » تشاد ییاهتّیدودحم  ناگمه 
______________________________

.232 ص 226 - ج 4 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
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ص 58. ج 4 ، مالسا ، خیرات  2509 ؛ ص 2508 - ج 1 ، يربط ، ( 2)
یعفانم راک  نیا  رد  هک  نانآ  وا ، هتفگ  هب  دـنادب و  رـصقم  اهجارخا  نیا  دروم  ود  ره  رد  ار  نیتسخن  هباحـص  ات  تسا  هدیـشوک  یناتیاک  ( 3)

نیا شوماخ  ینمـشد  تفلاخم و  شهاک  يارب  وا  (. » 360 ص 350 - ج 4 ، مالسا ، خیرات   ) دنتـشاداو راک  نیا  هب  ار  رمع  دنتـشاد  يداصتقا 
اهنآ نیرتروآمرش  نیرتزیگنامغ و  هلمج  زا  هک  دهد  ماجنا  یهابتشا  ياهراک  دیدیم  روبجم  ار  دوخ  تاقوا  یهاگ  دنمتردق  نانیچهسیسد 

یـسایس فادـها  اـب  ـالماک  تامادـقا  نیا  هک  دریذـپب  دوـب  روـبجم  یناـتیاک  اـما  ص 253 .) ج 4 ، ناـمه ، « ) دوـب ربـیخ  ناــیدوهی  جارخا 
(. ص 506 ج 5 ، 354 ؛ - 353 ج 4 ، نامه ،  ) تشاد يراگزاس  رمع  هنابلطراصحنا » »

ص 506. ج 5 ، مالسا ، خیرات  291 ؛ ماکحا ، يدروام ، ( 4)
، نیارباـنب دوـش . دراو  هنیدـم  هب  مجع )  ) یبرع ریغ  چـیه  هک  دادیمن  هزاـجا  رمع  يرهز ، هتفگ  هب  . 103 ص 57 ، ج 5 ، مالـسا ، خیرات  ( 5)
، قازرلا دـبع   ) دریگب صوصخم  زوجم  رهـش  رد  ةؤـلؤل ، وـبا  دوـخ ، یناریا  مـالغ  ندرک  راـک  نتـسیز و  يارب  دـش  روـبجم  هبعـش  نب  ةریغم 

عبنم رمع  لتق  ةؤلؤل و  وبا  ناتساد  زا  يرهز  تیاور  ص 494 .) ج 5 ، فنصم ،
ص:108  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هگن رود  هک  تسا  نشور  اّما  دنتشاد . مالسا  لوبق  هب  یـصاخ  لیامت  ناریـسا  اریز  دوبن ، ناناملـسم  ریغ  هب  رـصحنم  طقف  انئمطم  تیدودحم 
تبرض هؤلؤل  وبا  تسد  هب  هکنآ  زا  سپ  رمع  دناهدرک  تیاور  دوب . رتراوشد  ناتسبرع  زا  دنتفگیم  نخس  یبرع  هب  هک  یناناملـسم  نتـشاد 

نبا دـنوش . دایز  هنیدـم  رد  جولع )  ) ناـبرع ریغ  دـناهدوب  قاتـشم  هک  درک  مهّتم  ار  شردـپ  وا و  داد و  رارق  بطاـخم  ار  ساـبع  نبا  دروخ ،
هچ رگید  داد  خساپ  رمع  درک . دنهاوخ  ارجا  نانآ  هرابرد  دهاوخب  هفیلخ  هچنآ  ره  شردـپ  وا و  هک  داد  نانیمطا  هفیلخ  هب  خـساپ  رد  سابع 

«1 . » دـناهتخادرپ تدابع  هب  نانآ  نوچمه  دـناهدناوخ و  زامن  نانآ  اب  دـناهتفرگارف ، ار  دوخ  نابابرا  نابز  نابرع  ریغ  هک  یتقو  درک  ناوتیم 
بصعت هک  تسا  یهیدب  « 2 . » دنوش دازآ  دندوب  تموکح  رایتخا  رد  هک  یناملسم  ناگدنب  مامت  هک  داد  روتـسد  گرم  زا  شیپ  سکع ، رب 

ییانتعایب رثا  رب  الامتحا  « 3 ، » یناریا مالغ  زوریف ، ةؤلؤل  وبا  نآ  رد  هک  درک  کمک  ییاضف  داـجیا  هب  رمع  ياهتـسایس  رد  ناـبرع  ریغ  هیلع 
ریغ ره  ات  دوب  هدش  ایهم  زین  هّللا  دیبع  هفیلخ  رـسپ  ییاضف  نینچ  رد  دوب و  هدش  يراحتنا  ياهلمح  یط  وا  لتق  هدامآ  هدمآ و  مشخ  هب  هفیلخ 

. دشکب دیآیم  شتسد  هب  هک  ار  یبرع 
لداعت مالسا  هب  وا  رتقیمع  يدنبیاپ  ار  بارعا  شیرق و  یگتسبمه  هب  رمع  قیمع  يدنبیاپ 

______________________________

(. 1560 ياهدنب ص 1559 - ج 3 ، جورم ،  ) تسا يدوعسم  تیاور 
.178 ص 55 ، ج 5 ، مالسا ، خیرات  ص 244 ؛ ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا  ( 1)

.68 ص 63 ، ج 5 ، مالسا ، خیرات  ( 2)
مالسا امسا  دیاش  وا  ص 474 .) ج 5 ، فنصم ، قازرلا ، دبع  هلصأ ، یف  اّیسوجم  ناک   ) دوب یتشدرز  لصا  رد  ةؤلؤل  وبا  يرهز ، هتفگ  هب  ( 3)

هّللا دیبع  تسد  هب  دوب و  ةریغـص ) ۀیراج   ) لاس نس و  مک  هک  وا  رتخد  هک  دناهتفگ  دنریذپب . ار  نیا  دنهاوخیمن  نایوار  ارهاظ  دوب . هدروآ 
ص ج 5 ، ص 258 ، ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا  ص 479 ؛ ج 5 ، نامه ، مالسالا ، یعّدت   ) درکیم یناملسم  ياعدا  دیـسر  لتق  هب  رمع  نب 

هدرکن وا  لتق  هب  مادقا  یبرع  هک  دومن  يدونـشخ  زاربا  دـش ، هاگآ  دوخ  براض  تیوه  زا  رمع  هک  ینامز  سابع ، نب  هّللا  دـبع  هتفگ  هب  (. 8
هؤلؤل وبا  دـنیوگیم  هک  رگید  عباـنم  یخرب  لاوقا  ص 251 .) ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعـس ، نبا  ص 476 ؛ ج 5 ، فّنـصم ، قازرلا ، دبع   ) تسا

نایم هب  يرکذ  ةؤلؤل  وبا  یناریا  هشیر  زا  هک  دـشاب  همرخم  نب  روسم  زا  یتیاور  لاوقا  نیا  ذـخأم  اـیوگ  دـیامنیمن . ینتفریذـپ  دوب  یحیـسم 
ص 2632؛ ج 1 ، يربط ،  ) یبعش دانسا  هب  رمع  نب  فیس  هک  يدننام  هناسفا  ناتساد  تسا  راکشآ  ص 2722 .) ج 1 ، يربط ،  ) تسا هدرواین 

ّتیحیـسم هب  دش و  ریـسا  ناینانوی  تسد  هب  دوب ، يدنواهن  الـصا  هک  ةؤلؤل ، وبا  نآ  قبط  رب  دـنکیم و  لقن  ص 500 ) ج 4 ، مالسا ، خیرات 
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، وا بابرا  تسا . هدوب  یحیـسم  وا  دـهد  ناشن  هک  هدـش  هتخاس  تهج  نیا  هب  دـنتفرگ  تراسا  هب  نانآ  زا  ار  وا  ناناملـسم  سپـس  دـیورگ و 
وا بیـصن  اجنآ  رد  دوب ، گنج  میانغ  وزج  هک  ةؤلؤل  وبا  دیدرتیب  دوب و  دـنواهن  گنج  رد  برع  هاپـس  هتـسجرب  هدـنامرف  هبعـش ، نب  ةریغم 

. دنکیم دییأت  حوضوب  ار  بلطم  نیا  1 ص 252 ) ج 3 / تاقبط ،  ) هدرک لقن  دعس  نبا  هک  یتیاور  دیدرگ .
ص:109  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هدرک لدب  یعیسو  يروتارپما  نارورـس  هب  ار  بارعا  هدناسر و  هاگیاج  نیدب  ار  وا  هک  هدوب  مالـسا  اهنت  هک  دوب  هاگآ  الماک  وا  دیـشخبیم .
تـسناوتیم ار  نآ  هک  دـیدیم  ار  یهلا  فطل  زا  ياهناـشن  شیوخ  زیگناتفگـش  ياـهتّیقفوم  رد  رگید  دـنمتردق  نادرم  نوچمه  وا  تسا .

نآ اّما  بلغت ، یحیـسم  بارعا  هلأسم  نوچمه  دهد ، رییغت  ار  مالـسا  نیناوق  هک  هتـساوخیم  یهاگ  دیاش  رمع  دهد . تبـسن  مالـسا  هب  طقف 
. تسا هدیزگیمرب  ار  یمود  گنردیب  هدمآیم ، شیپ  یضراعت  مالسا  هب  شايرادافو  شایبرع و  بصعت  نیب  هک  ماگنه 

ثراحلا دـبع  نب  عفان  هک  یماگنه  دـهدیم . ناشن  ار  رما  نیا  یبوخب  دـنکیم  لقن  یقرزا  هک  یعقاو ، دـیاش  اّما  دـننام ، تیاـکح  یناتـساد 
نوچ رمع  تسا . هتشامگ  دوخ  ياج  هب  ار  یسک  هچ  دیسرپ  وا  زا  هفیلخ  درک ، كرت  ار  رهـش  وا  تاقالم  يارب  هکم ، رد  رمع  یلاو  یعازخ ،

ار ياهدنب  وت  : » هک درک  شنزرس  ار  وا  دش و  نیگمـشخ  هتـشامگ  دوخ  ياج  هب  ار  يزبا  نب  نمحرلا  دبع  دوخ  يالوم  عفان  هک  دینـش  خساپ 
مارآ رمع  متفای . ادخ  ماکحا  هب  سک  نیرتهاگآ  ادخ و  باتک  ظفاح  نیرتهب  ار  يزبا  نبا  هک  داد  خساپ  عفان  اّما  ياهتـشامگ ». ادخ  قلخ  رب 

«1 . » دزاسیم راوخ  ار  رگید  یهورگ  دروآیمرب و  ار  یهورگ  نید  نیا  رد  دنوادخ  هک  دروآ  رطاخ  هب  ار  ربمایپ  زا  یثیدح  دش و 
تفالخ دنزرو و  يراددوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هفیلخ  نیمود  شیاتـس  زا  دناهتـسناوتن  ناملـسم ، هچ  یبرغ و  هچ  دیدج ، ناخّروم 

. دناهتسناد تفالخ  نامرآ  مسجت  نیرتلماک  ار  وا 
هیاـپ رب  هعماـج  يربـهر  ياـنب  نداـهن  يارب  ار  يو  ياهـشالت  وا و  تسد  هب  اروش  ینآرق  لـصا  يارجا  اـبلاغ  زورما  یّنـس  ناناملـسم  هژیوـب 

ای کیتارکومد  اعقاو  یتفالخ  يانب  دـیدجت  يارب  دناهتـسناد  یـساسا  یقـشمرس  مالـسا ، ناـمرآ  هب  تمدـخ  رد  تقبـس  ینید و  یگتـسیاش 
دـش قفوم  نآ  زا  هدافتـسا  اب  يو  هک  دـناهدرک  دـیکأت  وا  يوق  تیـصخش  رب  طقف  اـمومع  یبرغ  نارگـشهوژپ  رگید . یمالـسا  ياـهتموکح 

نوچمه هکنآیب  درب ، شیپ  ناشهدرتسگ  تاحوتف  رد  ار  برع  نایهاپس  تسناوت  نآ  طسوت  دنالوبقب و  یمالسا  هعماج  هب  ار  دوخ  تساوخ 
، مالسا يریگلکش  رد  وا  میظع  ریثأت  دنک . هدافتسا  بوکرس  روز و  زا  يدعب ، دبتسم  نامکاح 

______________________________

دبع ص 162 . ج 5 ، مالـسا ، خیرات  380 ؛ ، 1858 کیزپیل ، ج 1 ، هکم ، رهـش  خـیراوت  رد  دلفنتـسو  مامتها و  هب  هکم ، راـبخا  یقرزا ، ( 1)
وا مالّـسلا  هیلع  یلع  اهدعب  دشیم . هدرمـش  افلخ  نیتسخن  ربمایپ و  تایاور  ّقثوم  نایوار  زا  ثراحلا ، دبع  نب  عفان  مالغ  يزبا ، نب  نمحرلا 

(. 133 ص 132 - ج 6 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) درک بوصنم  ناسارخ  تراما  هب  ار 
ص:110  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » تسا هتفرگ  رارق  نانآ  هّجوت  دروم  زین  هدش ، هتسناد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ریثأت  زا  سپ  مود  ماقم  رد  هک 
دنمتردـق ساـسحا  زا  مه  تشاد و  هناـصلاخ  قـیمع و  یناـمیا  مالـسا  هب  مه  هک  رمع ، دـننام  یـسک  اـهنت  هک  تـسا  نآ  تـقیقح  ـالامتحا 

تّدم دنلب  تدـحو  هلحرم  نیا  رد  تسناوتیم  دوب ، رادروخرب  بارعا  شیرق و  اب  ّتیبصع - نودـلخ  نبا  هتفگ  هب  ای  یهورگ - یگتـسبمه 
نوچمه یـسک  يربهر  هب  تسناوتیم  انئمطم  دوب ، هدش  عورـش  رکب  وبأ  نامز  رد  هک  یتاحوتف  دنک . ظفح  ار  ناناملـسم  بارعا و  روهمج 

همادا هدش  حتف  ياهنیمزرـس  رد  يروتارپما  تدحو  الامتحا  اّما  دنک . ادیپ  يرتشیب  یگنهامه  مه  دیاش  دبای و  همادا  نانچمه  دیلو  نب  دلاخ 
لیکشت یّلقتـسم  ياهتموکح  دوخ  يارب  فلتخم  قطانم  رد  یتدم ، كدنا  زا  سپ  شیرق ، دنمتردق  ياههورگ  دایز ، لامتحا  هب  تفاییمن .

. تسناد رمع  نآ  زا  دیاب  ار  ناناملسم  هچراپکی  دحاو و  يربهر  لکش  هب  تفالخ  تیبثت  راختفا  دندادیم .
یساسا داهن  کی  هب  دوب ، هداهن  هیاپ  وا  هک  تروص  نادب  رکب و  وبا  رظن  دروم  لکـش  هب  هک  دوب  شیرق  تفالخ  عقاو  رد  کنیا  همه ، نیا  اب 
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ندرک یمالسا  يارب  رمع  شالت  تشادن . ینآرق  ّتیعورشم  تفالخ  لکش  نیا  هک  دنچ  ره  دوب ؛ هدش  لیدبت  نایّنس  بهذم  قبط  رب  مالـسا 
كدـنا دـیماجنا . تسکـش  هب  وا  گرم  زا  سپ  هلـصافالب  اـبیرقت  هقباـس »  » و اروش »  » ینآرق لوصا  رب  نآ  نتخاـس  ینتبم  قیرط  زا  داـهن  نیا 

شیرق لسن  زا  دیاب  امتح  هفیلخ  هک  طرـش  نیا  هچرگ  دش . مکاح  تشاد ، میب  نآ  زا  رایـسب  رمع  هک  یگداوناخ ، تفالخ  وا  زا  دـعب  ینامز 
، دوب يدج  تیامح  دروم  نانچمه  تفر  نیب  زا  المع  شیرق  تفالخ  هک  نآ  زا  سپ  یّتح  دش و  لیدبت  دّکؤم  ینوناق  طرـش  کی  هب  دشاب 

نامز رد  نیدشار  يافلخ  ینامرآ  تفالخ  هب  دوبن ، فرص  یهاشداپ  زج  يزیچ  هک  نیسپ ، ياهتفالخ  زا  هک  یناسک  يارب  هقباس  اروش و  اّما 
اروش ندرک  هنیداهن  يارب  ییاهداهنشیپ  هک  تسا  دیدج  ناراگزور  رد  طقف  تشاد . زیگنارب  ساسحا  ياهبذاج  طقف  دنتسیرگنیم  هتـشذگ 

. تسا هدش  هئارا 
نیا تشاد . شیرق  زاتمم  ّتیعقوم  اب  یناهن  يداضت  مالـسا  رد  هقباس  لصا  تفایرد . ناوتیم  یگداـسب  ار  رمع  تاحالـصا  تسکـش  تلع 
هّکم رد  مالـسا  زاغآ  نامه  رد  وا  زا  ینابیتشپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  ندـیورگ  يانعم  هب  ار  هقباس  دـشیم  هک  ینامز  رد  داضت 

تسناد
______________________________

.16 ص 1 - ، 1981 ندیل ، مالسا ، ینید  ياههبنج  رد  مالسا »؟ سلوپ  باطخ - نب  رمع  ، » هفای سورازال - كر : ( 1)
ص:111  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

تازاـیتما یتسیاـبیم  رمع  اروش ، هقباـس و  ياهلـصا  ندرک  هنیداـهن  يارب  دنتـشاد . يریپ  هب  ور  نیتـسخن  هباحـص  کـنیا  اـّما  دوب . هدیـشوپ 
هدیـشیدنا نآ  هب  هک  دـنچ  ره  درادرب  تسناوتیم  يراوشد  هب  ّتیعقوم  نآ  رد  يو  هک  دوب  یماـگ  نیا  و  دـنک - یغلم  ار  شیرق  یعاـمتجا 

ریغ يدرف  باختنا  تهج  رد  يراکـشآ  مادـقا  تسیابیم  وا  دـیاشگب . مکاح  ناگبخن  هاـگیاج  هب  ار  رگید  ناناملـسم  دورو  هار  زین  و  دوب -
. دنهد هار  دوخ  عمج  هب  ار  يرشق  ریغ  دارفا  هک  دنک  بیغرت  ار  اروش  نیا  ای  دراد  رب  دوخ  بختنم  ياروش  رد  تیوضع  يارب  یشرق 

، تفای هار  نآ  رد  یتارییغت  یماش  بارعا  قّوفت  رثا  رب  هیواعم  نامز  زا  هک  دـنچ  ره  درک ، زارد  يرمع  داهن  ناـینب  رمع  هک  یبرع  يروتارپما 
رـصع رخاوا  رد  اهنت  ضراعت  نیا  اّما  تشاد . یـساسا  یـضراعت  مالـسا  یناهج  توعد  اـب  زین  ّتیموق  ياـنبم  رب  ناـبرع  ریغ  رب  ناـبرع  هطلس 

نآ رد  دش . راکـشآ  دندروآرب ، یهاوخ  يربارب  ياسر  دایرف  نآ  مان  هب  دندیورگ و  مالـسا  هب  برع  ریغ  ياههدوت  هک  ماگنه  نآ  نایوما و 
نامز رد  برع  یهاپـس  ناهدـنامرف  هقبط  نتفر  نیب  زا  لالحمـضا و  دوجو  اب  هک  دوب  هتفاـی  هشیر  مالـسا  رد  ناـنچ  شیرق  تفـالخ  ناـمز ،

. دهد همادا  دوخ  تایح  هب  تسناوت  مهزاب  تفالخ  نیا  نایسابع ،
ص:113  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

سمش دبع  ینب  ییاورنامرف  ادخ و  هفیلخ  نامثع :

هراشا

. دیسر نایاپ  هب  هفیلخ  عیجف  لتق  شروش و  رثا  رب  لاس ، هدزاود  زا  سپ  نامثع  تفالخ 
اهنادب وا  هک  ثادحا )  ) یتاهابتشا یخیرات  عبانم  رد  دوب . هدرتسگ  یساسا و  نامز  نآ  ياهرایعم  هب  انب  وا ، هناّدبتـسم  لامعا  هیلع  تاضارتعا 

ناشیوخ و زج  هب  ناگمه ، نایم  رد  ابیرقت  وا  راتفر  اب  تفلاخم  ییاضران و  نامثع  تموکح  رخاوا  رد  تسا . هدـش  ناـیب  لیـصفتب  دوب  مهتم 
ثادـحا مامت  زا  نایّنـس  رظن  رد  ار  يو  یـسایس ، يرازبا  هب  ندـش  لیدـبت  اب  هک ، دوب  وا  زیمآتنوشخ  گرم  اهنت  دـش . ریگارف  شناکیدزن ،

. درک لیدبت  نیدشار  يافلخ  زا  سک  نیموس  دیهش و  هب  ار  وا  هئربت و 
هب زج  دیـسرن ، لتق  هب  وا  روتـسد  هب  مه  ناملـسم  کی  یتح  دوب . ّتیمهامک  نیـسپ  ياهلـسن  دید  زا  نامثع  تاهابتـشا  هک  درک  دیکأت  دـیاب 
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. هنصحم يانز  ّدح  رب  انب  ای  صاصق  مکح 
دمحم هک  یتمرح  « 1 . » دشیم رـصحنم  دیعبت  ندرک و  ینادـنز  ندز ، هب  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  يزیمآتنوشخ  هناّدبتـسم و  ياهراک 

زونه دوب  هدش  لئاق  ناملسم  ناج  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
______________________________

ینادنز لشهن  نب  لورج  ینب  وجه  ببـس  هب  ادتبا  وا  تشذگرد . نامثع  نادـنز  رد  یمیمت  ثراح  نب  ئباض  اهنت  هک  دـناهدرک  تیاور  ( 1)
زا سپ  ئباض  دندرب  نامثع  هب  تیاکـش  نانآ  دندوب . هدناتـسزاب  وا  زا  سپـس  هداد و  ودب  وا  تساوخ  هب  ار  يراکـش  یگـس  رتشیپ  هک  دـش ؛

نادنز رد  ردق  نآ  راب  نیا  دش . ریگتسد  نآ  زا  شیپ  اما  تشاد ، رـس  رد  ار  هفیلخ  هب  ندز  بیـسآ  هلمح و  هشقن  ماقتنا ، هب  نادنز  زا  ییاهر 
دعب اهتدم  تسج . وا  هزانج  رب  دندربیم  نفد  يارب  ار  نامثع  هزانج  هک  ماگنه  نآ  ردپ  نوخ  ماقتنا  هب  ریمع  وا  رـسپ  دـناهتفگ  درم . ات  دـنام 

ص هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  85 ؛ ص 84 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) تشک ببس  نیدب  ار  ریمع  يوما ، نارمکح  جاّجح  لاس 85 ، هب 
ص:114  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

اهنآ اب  دـناوتب  اـت  دـنک  مـالعا  ّدـترم  دـندرکیم  يراددوخ  وا  هب  تاـکز  تخادرپ  زا  هک  ار  یناـسک  دـش  روبجم  رکب  وبا  دـشیم . تیاـعر 
نایّنج نماد  هب  تسد  دروآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  هدابع ، نب  دعس  دوخ ، یسایس  نمشد  رـش  زا  ندش  صالخ  يارب  دش  روبجم  رمع  دگنجب .

. دنک راتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تاروتسد  ماکحا و  ساسا  رب  هک  دید  نآ  رتتحار  دوب ، رازیب  يزیرنوخ  زا  اعبط  هک  نامثع ، دوش .
بلطملا دبع  رتخد  میکح  ّما  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هّمع  هون  و  ناّفع ، یکم ، ناگرزاب  دنزرف  شیرق ، تیفارشا  ياضعا  زا  هک  نامثع 

عافد مالـسا و  هب  وا  ندـیورگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دوب . هدرک  زارحا  ربمایپ  باحـصا  نیتسخن  ناـیم  رد  ياهژیو  هاـگیاج  دوب ، « 1»
داهنیم جرا  رایسب  دندیشوکیم ، دیدج  نید  ندرک  نکهشیر  يارب  تّدشب  سمـش  دبع  ینب  رثکا  هک  ینامز  رد  ار ، مالـسا  زا  شاهناقداص 

شاهنهرب ياهاپ  قاتا  هب  نامثع  دورو  ضحم  هب  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  تشاد . هباحـص  رگید  اب  توافتم  بدا و  اب  هتخیمآ  يراتفر  وا  اب  و 
هب ار  هّیقر  دوخ  رتخد  ربمایپ  دیورگ ، مالـسا  هب  نامثع  هک  ینامز  « 2 . » دوب هدرکن  نینچ  رمع  رکب و  وبا  روضح  رد  هکنآ  لاح  دـناشوپ ، ار 

رگید رتـخد  ربماـیپ  ردـب ، گـنج  زا  دـعب  هنیدـم  رد  وا  گرم  زا  سپ  درک . ترجاـهم  هشبح  هب  شرهوش  هارمه  يو  هدروآرد و  وا  جاودزا 
هک داد  رارق  رمع  رکب و  وبا  زا  رترب  ینـشورب  ةءافک )  ) یعامتجا نوئـش  رظن  زا  ار  نامثع  رما  نیا  دروآرد . نامثع  دـقع  هب  ار  موثلک  ما  دوخ 

تساوخرد دوب . هدادن  نانآ  هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  کی  چیه  اّما  دوب ، هدروآرد  دوخ  جاودزا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ار  ناشنارتخد 
بلطم نیا  نایب  تقیقح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتخد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هون  موثلک  ما  اب  جاودزا  يارب  شتفالخ  نارود  رد  رمع 

«3 . » دوب نآ  دقاف  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  تسا  هدیسر  یهاگیاج  هب  یعامتجا  رظن  زا  وا  هک  دوب 
______________________________

(. 872 ص 869 - ج 2 ، يربط ، 1027 ؛ - 1024
، يرذالب  ) دوب زیرک ، رتخد  يورا  نامثع ، رداـم  رداـم  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ردـپ  هّللا ، دـبع  دازمه  رهاوخ  ءاـضیب  میکح  ما  ( 1)

(. ص 1 ج 5 ، باسنا ،
ص (، 1984 قشمد ،  ) یباهـش ۀنیکـس  شـشوک  هب  نافع ، نب  نامثع  قشمد : ۀنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  ص 296 ، ج 8 ، مالـسا ، خیرات  ( 2)

.104 هلآ 103 - هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رسمه  هشئاع  توبآ ، كر : زین  88 ؛ - 76
راک : » تفگ هک  داتسرف  هشیاع  شیپ  سک  يو  هرابرد  دوب . ریغص  هک  دوب  هتـساوخ  ینز  هب  ار  رکب  وبا  رتخد  موثلک  ما  نآ  زا  شیپ  رمع  ( 3)

: تفگ یهاوخیمن »؟ ار  نانمؤم  ریما  : » تفگ تسین .» يراک  وا  اب  ارم  : » تفگ تسا » وت  رایتخا  هب 
تـسرد : » تفگ تفگ . يو  اب  ار  هصق  داتـسرف و  صاـع  ورمع  یپ  زا  سک  هشیاـع  تسا .» ریگتخـس  ناـنز  اـب  تسا و  هداـس  شـشاعم  هن ، »

ارادم تمیالم و  اب  نینمؤملا  ما  هیاس  رد  موثلک  ما  تفگ  تفر و  رمع  دزن  سپس  منکیم .»
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ص:115  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا ات  درک  فاعم  ردـب  گنج  رد  تکرـش  زا  ار  نامثع  وا  درکیم . شزاس  نامثع  يزیرگ  گنج  اـب  نینچمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 

. داد وا  هب  ار  میانغ  زا  یمهس  اّما  دنک ، تبقارم  دوب  رامیب  هک  هیقر 
گنج رد  تکرش  زا  ار  وا  ربمایپ  دوب ، ریذپهیجوت  هک  يدروم  ره  رد  دش . هدیـشخب  ياهیآ  لوزن  اب  دحا  گنج  زا  نامثع  رارف  هک  دناهتفگ .

شایـصخش تورث  زا  هدافتـسا  دناهداد  تبـسن  وا  هب  هک  یلئاضف  نیرتریگمشچ  زا  تشاذگیماو . وا  هب  يرگید  فیاظو  درکیم و  فاعم 
وا نارکیب  تورث  زا  يزیچ  يدنمتواخـس  نیا  اـّما  « 1 . » دوب یمالـسا  هعماج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  زا  هدرتسگ  ینابیتشپ  تهج  رد 
وا « 2 . » دزادرپب دوخ  ياهجاودزا  يارب  دوب  رـضاح  هک  تسا  ياهناهاش  ياههیزیهج  هنیدم و  رد  وا  للجم  یگدنز  رما ، نیا  دهاش  تساکن .
اب یـسایس  هرکاذـم  هنیمز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  يارب  یلو  تشاد . یناـگرزاب  ياـههلفاق  هـشبح  هّـکم و  نوـچمه  زین  هنیدـم  رد 

. دش عقاو  دیفم  همه  زا  شیب  هّیبیدح  ساسح  تیعقوم  رد  هژیوب  دنتشاد ، لوبق  ار  نامثع  هک  هکم ، فارشا 
يربهر يارب  مزـال  ياـهیگژیو  تفـالخ  هب  شندـش  باـختنا  زا  شیپ  هاگچـیه  دوب ، یقّفوم  رایـسب  هتـسجرب و  ناـگرزاب  هکنآ  اـب  ناـمثع 

ود زا  یکی  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  دوب  یسک  اهنت  وا  بختنم ، ياروش  وضع  شش  نیب  رد  دوب . هدادن  ناشن  دوخ  زا  ار  یعامتجا 
رـس رد  یـسایس  یبلطهاج  هنوگ  چیه  دوخ  باختنا  زا  شیپ  وا  دندوب . هدرکن  راذگاو  يو  هب  ار  یهاپـس  ای  هلمح  یهدـنامرف  نیـشیپ ، هفیلخ 
نآ يارب  ار  وا  ناگدـننکباختنا  نزواهلو ، رظن  فـالخ  رب  اـّما  دوب . هدرک  روصت  تفـالخ  هوقلاـب  دزماـن  ار  دوخ  تردـنب  یتح  تشادـن و 

. دندرک حرطم  مالّسلا  هیلع  یلع  دنمتردق  بیقر  اهنت  هلزنم  هب  ار  يو  هکلب  « 3 ، » دنربب هرهب  شتیلباق  مدع  فعض و  زا  دنناوتب  ات  دندیزگنرب 
یلع کیدزن  يدنواشیوخ  اب  تسناوتیم  نارگید  زا  رتهب  دوب ، هدـش  يو  داماد  راب  ود  دوب و  وا  فطل  دروم  کیدزن و  ربمایپ  هب  هک  نامثع 

رتمهم دنک . تباقر  ربمایپ  اب  مالّسلا  هیلع 
______________________________

: تفگ سپس  تسین . وت  قح  هک  ینک  يراتفر  رکب  وبأ  دنزرف  اب  ینک و  یتخس  يو  اب  ییوخدنت ...  وت  هدش و  گرزب 
، يربط « ) يوش دنواشیوخ  ادخ  ربمایپ  اب  وا  هلیسو  هب  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ما  مهدیم : ناشن  وت  هب  وا  زا  رتهب  »... 

(. ص 2732 ج 1 ،
.70 ص 46 - نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 1)

ماـمت ناـمثع   » هکنیا رب  ینبم   227 ، 1989 سیراپ ، مالـسا ، ردـص  رد  تسایـس  بهذـم و  گرزب : فـالتخا  رد  طـیعج  هتفگ  اـنئمطم  ( 2)
. درادن تحص  داد » مالسا  هار  رد  ار  شتورث 

ص 26. ، 1902 نلرب ، نآ ، طوقس  برع و  تنطلس  نزواهلو ، ( 3)
ص:116  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

[، نامثع زج  هب   ] اروش ياضعا  زا  رگید  کی  ره  ربارب  رد  سمش  دبع  ینب  دنک . هیکت  هّکم  فارـشا  هچراپکی  ینابیتشپ  رب  تسناوتیم  هکنیا 
وبأ هک  راصنا ، رظن  دننک . تیامح  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دندیدیم  دوخ  یقالخا  هفیظو  دنتـشادن ، ّقلعت  فانم  دبع  ینب  هب  مادک  چیه  هک 
دوخ زا  شیرق  هدرتسگ  تیامح  تیعقوم و  نیا  زا  نامثع  دـیدرتیب  تشادـن . یتیمها  رگید  دوب ، هدز  رانک  یتموکح  هقبط  زا  ار  ناـنآ  رکب 

زا سپ  تشادن ، ماقم  نیا  يارب  یگدامآ  هنوگچـیه  هک  وا  درواین . نابز  رب  دوخ  يارب  غیلبت  رد  ياهملک  دـنام و  لعفنم  الماک  وا  دوب . هاگآ 
یتروص هب  هبطخ  میدـنام  هدـنز  رگا  میاهدوبن . بیطخ  ام  مدرم ! يا  : » تفگ نینچ  یهاوخرذـع  لیبس  رب  تفر و  الاب  ربنم  زا  دوخ  باـختنا 

نیا وا  باختنا  زا  شیرق  عطاق  تیامح  نامثع و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  صاخ  فطل  « 1 « » هللا ءاش  نا  دش . دهاوخ  هدناوخ  بسانم 
. تسا نیـشیپ  هفیلخ  ود  زا  رتراوتـسا  رایـسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تفـالخ  رد  شهاـگیاج  هک  دروآ  دوجو  هب  يو  رد  ار  ساـسحا 

دییأت دروم  هدـیزگرب و  هک  درک  تیوقت  وا  رد  ار  داقتعا  نیا  ارهاظ  دیـسر  ماـقم  نیا  هب  شدوخ  يوس  زا  یـشالت  چـیه  نودـب  وا  هک  نیمه 
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دیماـنیم هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هفیلخ  هفیلخ   » ار رمع  هک  يریگاـپ  تسد و  ثیدـح  زا  دوخ  ندرک  صـالخ  اـب  وا  تسادـخ .
«3 . » دش تیبثت  نایوما  تموکح  نامز  رد  دیدج  بقل  نیا  « 2 . » دیزگرب دوخ  يارب  ار  هللا » ۀفیلخ   » یمسر ناونع 

هک ینامز  ساسا ، نیا  رب  ادـخ . لوسر  نیـشناج  مان  هب  هن  دـناریم ، تموکح  نیمز  رب  وا  هدـنیامن  ماـقم  رد  ادـخ و  فطل  اـب  کـنیا  هفیلخ 
تیامح وا  باختنا  زا  هک  ار  یناسک  ینابیتشپ  نامثع 

______________________________

ج 8، مالسا ، خیرات  ، 958 ص 957 - هنیدم ، خیرات  هّبـش ، نبا  ص 43 ، ، 1 ج 3 / تاقبط ؛ دعـس ، نبا  ص 24 ، ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
نب فیـس  تیاور  رد  هک  ار  ياهبطخ  طقف  دنک و  فذح  ار  روآتلجخ  تیعـضو  نیا  هب  طوبرم  ياهتیاور  هک  هداد  حیجرت  يربط  ص 14 ،

اب زین  ار  يرگید  هبطخ  ( 3059 1 ص 3058 -  ) يربط تسا . هدرک  لقن  هدش  هداد  تبسن  نامثع  هب  ( 2801 ص 2800 - ج 1 ، يربط ،  ) رمع
. تسا هدرک  تیاور  يرگید  ياج  رد  ار  نآ  فیس  ارهاظ  هک  دنکیم  لقن  شتفالخ  زا  سپ  نامثع  هبطخ  نیلوا  ناونع  هب  يرگید  دانسا 

هّللا لمع  نم  أربتأ  نأ  : » تراـبع ناوتیم  هک  ص 6  ادخ ، هفیلخ  زدنه ، نورک و  ك : عوضوم ر . نیا  هب  طوبرم  كرادـم  ندـید  يارب  ( 2)
لدـب در و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیواعم و  نیب  هک  ییاههمان  رد  بقل  رییغت  نیا  دوزفا . نادـب  ار  ص 3044  ج 1 ، يربط ، هتفالخ » لـج و  زع و 

و هّللا ) لوسر   ) دـعب نم  هفیلخلا  رکب  وبأ  اـهنآ  رد  هک  ، 91 ص 86 - نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ، 282 ؛ ص 277 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دـش
سپس تسا . هدش  سکعنم  دنوشیم ) هدیمان  ۀفیلخلا ) ۀفیلخ  هفیلخلا و  مالّسلا  هیلع  یلع  همان  رد  نیفص ، ۀعقو  يرقنم ،  ) هتفیلخ ۀفیلخ  رمع 

هویش زا  تیعبت  هب  تسا . هدیزرو  يراددوخ  وا  هب  هفیلخ  ناونع  نداد  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدیمان و  مولظملا  ۀفیلخلا  طقف  ار  نامثع  هیواعم ،
. دوبن بقل  نیا  هتسیاش  نادنچ  هک  دندیمانیم ، نینمؤملا  ریما  الومعم  زین  ار  نامثع  رمع ، نامز  رد  جیار 

.11 ص 6 - ادخ ، هفیلخ  زدنه ، نورک و  ( 3)
ص:117  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دوش حرطم  تسناوتیمن  وا  يریگهرانک  ثحب  الصا  داد ، تسد  زا  دندوب  هدرک 

هفیلخ هیلع  تاضارتعا 

ضارتعا هنوگ  ره  زا  دنک و  هدافتـسا  هنادازآ  دوخ  تساوخ  هب  انب  تفالخ  تورث  تردق و  زا  هک  تسنادیم  دوخ  قح  نامثع  بیترت  نیدب 
«2 . » دشیم رطاخ  هدیجنر  تدشب  سک  ره  يوس  زا  دوخ  راتفر  هیلع  یتلاخد  ای 

رمع رکب و  وبأ  لمع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  ادـخ ، باتک  زا  هک  درک  دـهعت  یگنرد  چـیهیب  راب  ود  وا  باـختنا ، ناـیرج  رد 
«3 (. » کلذ نم  يدـهج  یلع   ) درک دـهاوخ  نینچ  شیوخ  ناوت  دـح  ات  تفگ  طاـیتحا  رـس  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـّما  درک ، دـهاوخ  يوریپ 

. تشاد راکشآ  نیابت  دهعت ، نیا  اب  تموکح ، زاغآ  نامه  زا  شکیدزن  نادنواشیوخ  زا  وا  ياورپیب  يرادبناج 
. تسا هتفای  باتزاب  یبوخب  ریز  ناتساد  رد  وا  هنارمآ  یهاوخدوخ  زا  مومع  تشادرب 

، یلع ینعی  اروش ، ياضعا  هدیشخب ، صاع  نب  دیعـس  دوخ  هدازومع  هب  مهرد  رازه  دص  ارچ  هک  دندرک  داقتنا  نامثع  زا  مدرم  هک  یماگنه 
نانآ هب  دیاب  مراد و  يردام  ناگتـسب  نادنواشیوخ و  نم  هک  تفگ  وا  دندمآ . وا  دزن  هب  ضارتعا  يارب  نمحرلا ، دـبع  دعـس و  هحلط ، ریبز ،
رمع رکب و  وبأ  : » تفگ خساپ  رد  وا  دنتـشادن ؟ يردام  ناگتـسب  نادـنواشیوخ و  رمع  رکب و  وبأ  ایآ  دندیـسرپ  وا  زا  نوچ  منک . یگدیـسر 

: دـنتفگ ناشیا  مراد ». شاداپ  راظتنا  نادـنواشیوخ  هب  ياطع  رد  نم  دنتـسجیم و  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  يریگهرانک  رد  ار  يورخا  شاداپ 
زج ییورین  چیه  و  دهاوخ ، دـنوادخ  هچ  ره  : » تفگ طقف  باوج  رد  وا  و  دوب . وت  يربهار  زا  رتهب  ام  يارب  نانآ  يربهار  دـنگوس ، ادـخ  هب  »

«4 «. » تسین وا  يورین 
هک تفرگیم  رارق  یتیعضو  رد  هناکدوک  یترسم  رثا  رب  دیاش  دراوم  زا  يرایسب  رد  نامثع 
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______________________________

.3044 ص 3043 - ج 1 ، يربط ، ك : ر . ( 1)
، دیسر تفالخ  هب  یمومع  دییأت  اب  حیحـص و  نیناوق  مامت  رب  انب  هک  تسنادیم  ياهفیلخ  نیتسخن  ار  دوخ  قحب  نامثع   » یناتیاک رظن  هب  ( 2)

. دنتفرگ تسد  هب  ار  تردق  ۀتلف )  ) اتدوک هبش  کی  اب  هک  رمع  رکب و  وبأ  فالخ  رب 
رایتخا رد  الماک  ار  نآ  هک  لاملا ، تیب  هرادا  رد  وا  دوب و  توافتم  نیـشیپ  يافلخ  هاگدـید  اب  تموکح  تردـق  هب  نامثع  شرگن  نیارباـنب ،

(. ص 9 ج 8 ، مالسا ، خیرات   ) درکیم لمع  دوخ  هاوخلدب  تسنادیم  دوخ 
.2794 ص 2793 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
ص 28. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

ص:118  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دنک تیثیح  هداعا  دندوب ، هدش  ربمایپ  بوضغم  مالسا  اب  ینمشد  ببس  هب  هک  یناسک  زا  دونشخ و  ار  شنادنواشیوخ  دیشوکیم 

یلـصا هریت  ینعی  هّیما ، ینب  هک  درکیم  لمع  خـسار  داقتعا  میمـصت و  نیا  ساـسا  رب  شکیدزن و  نادـنواشیوخ  یمرگتشپ  هب  عقاو  رد  وا 
. دنتسه مالسا  مان  هب  تموکح  يارب  هتسیاش  هورگ  اهنت  شیرق ،

( لاملا تیب   ) لوپ نداد  مکح و  نب  ناورم  شیومع  رـسپ  هب  هیقیرفا  میانغ )  ) سمخ شـشخب  هیجوت  رد  نامثع  هک  دهدیم  حیـضوت  يرهز 
لاوما وا  (. » هب هّللا  رما  یّتلا  ۀلصلا  کلذ  یف  لّوأت   ) درکیم لیوأت  ار  ناکیدزن  هب  شـشخب  رب  ینبم  ینآرق  تاروتـسد  شکیدزن  ناشیوخ  هب 

اّما دـندرک ، اهر  دوب  ناشقح  لاوما  نیا  زا  ار  هچنآ  رمع  رکب و  وبأ  تفگیم : و  فلـستسا )  ) درکیم ضرق  لاـملا  تیب  زا  تشادیمرب و  ار 
«1 «. » دندرک شهوکن  ببس  نیدب  ار  وا  مدرم  سپ  ماهدرک . میسقت  مناشیوخ  نیب  هتفرگرب و  ار  نآ  نم 

زا یـشخب  هک  تسنادیم  ینتبم  نآرق  زا  یتارابع  رب  ار  شنادنواشیوخ  يارب  دوخ  یتسدهداشگ  نامثع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تیاور  نیا 
هّللا یّلـص  دمحم  تلحر  زا  سپ  هکنآ  اب  رمع  رکب و  وبأ  درامـشیم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناشیوخ  صاخ  ار  ءیف  میانغ و  سمخ 
تیب رد  ار  نآ  هکلب  دـندرکن ، هدافتـسا  دوخ  نادـنواشیوخ  عفن  هب  نآ  زا  اّما  دـندرک  مورحم  دوخ  ینآرق  مهـس  زا  ار  مشاه  ینب  هلآ  هیلع و 

هک دوب  دـقتعم  تسنادیم ، دوخ  مّلـسم  قح  زین  ار  وا  قوقح  مامت  تسنادیم و  ربمایپ  عورـشم  نیـشناج  ار  دوخ  هک  نامثع  دـنداهن . لاـملا 
يداو رد  ار  یکلم  كدـف و  يداـبآ  ارهاـظ  وا  نینچمه  دـهدب . شکیدزن  نادـنواشیوخ  هب  ار  ینآرق  ياهمهـس  هک  تسا  فّـظوم  ّقـحم و 

هب بیترت  هب  دـندوب ، هدرک  راـتفر  هقدـص  نوچمه  نآ  اـب  رمع  رکب و  وبأ  تشاد و  قـلعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  هک  هنیدـم  روزهم 
«2 . » داد عاطقا  هب  ثراح  وا  ردارب  مکح و  نب  ناورم 

______________________________

ص 420. ج 7 ، مالسا ، خیرات  ص 44 ؛ ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا  ، 25 نامه ، ( 1)
ص 701 و ج 4 ، نادـلب ، توقای ، ك : روزهم ر . هراـبرد  ص 195 . (، 1960 هرهاق ،  ) هشاکع تورث  شـشوک  هب  فراـعملا ، هبیتق ، نبا  ( 2)

هحفص رد   62 ص 29 - (، 1985  ) ج 6 مالسا ، یبرع و  نابز  هنیمز  رد  میلشروا  تاعلاطم  رد  ییایفارغج » یـشرگن  هنیدم ، رد  دمحم  ، » رکل
هلاو ایچو  33 ؛ ص 29 - حوتف ، يرذالب ،  ) داد ناورم  لویت  هب  ار  كدف  هک  دوب  هیواعم  هدـمآ  عبانم  مومع  رد  . 37 تشاددای 32 و 36 -  32

دـسریم رظن  هب  دیعب  اّما  دوب ، رارقرب  یتسود  یکدنا  ناورم  هیواعم و  نیب  لاح ، ره  هب  مود .) پاچ   ) مالـسا فراعملا  ةریاد  كدف ،» ، » يری
. دشاب هداد  ناورم  هب  نامثع  یلبق  مادقا  نودب  ار  كدف  هیواعم  هک 

ص:119  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هدمآرد فرـصت  هب  هحوتفم  ياهنیمزرـس  رد  هک  یعیـسو  یتموکح  یهاش و  ياهنیمز  هصلاخ - كالما  هرابرد  نامثع  تسایـس  ياهدـمایپ 

ساسا رب  دوب ، هدنام  بحاصیب  نارادلویت  ناریا و  هاش  رارف  ای  گرم  ناناملـسم و  حتف  یپ  رد  هک  اهنیمز  نیا  دوب . رتمیخو  مه  نیا  زا  دوب -
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قلعت ماما  هب  نآ  مجنپ  کی  دشیم و  میسقت  ناملسم  حتاف  نایوجگنج  نیب  تسیابیم  دیدرتیب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هریس  لمع و 
هارمه هب  ار ، اهنآ  دنکن و  میسقت  ار  اهنیمز  نیا  تفرگ  میمصت  ماجنارس  گنرد ، یتدم  زا  سپ  دوخ ، تفالخ  نامز  رد  رمع  اّما  تفرگیم .

رد یمومع  یلاوما  هب  ینعی  دـنک ، لیدـبت  مئاد  ءیف  هب  دـندوب ، هدـنام  ياج  رب  اهنآ  نارادـلویت  ای  نابحاص  زا  هک  ياهدـشحتف  ياـهنیمزرس 
. دوب هدش  عقاو  اهنیمز  نیا  رد  هک  یماظن  ییاهرهش  حلاصم  تهج 

ادـخ هفیلخ  رایتخا  رد  تفریم  رامـش  هب  یتنطلـس  لاوما  وزج  نهک ، یهاـشداپ  ّتنـس  رد  هک  ار  اـهنیمز  نیا  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  ناـمثع 
دوبن رداق  هک  ارچ  دراپـسب ، وا  هب  ار  هیروس  رد  هصلاخ  ياهنیمز  رب  تراظن  هک  درک  تساوخرد  نامثع  زا  هیواعم  یعازوا ، هتفگ  هب  تسناد .

«1 . » درک تقفاوم  تساوخرد  نیا  اب  نامثع  دهدب و  یفاک  قوقح  شنازابرس  هب 
تایاور رتشیب  درک . ربمایپ  هتسجرب  هباحص  هب  یفاوص ]  ] یناریا ناهاش  نیشیپ  ورملق  ياهنیمز  زا  یتاعاطقا  نداد  هب  عورـش  نامثع  قارع ، رد 

نامثع دزرویم  دیکأت  یسوم  دوب . تسایـس  نیا  زا  نادنمهرهب  نیرتگرزب  زا  شردپ  هک  دسریم  هحلط  نب  یـسوم  هب  تاعاطقا  نیا  هرابرد 
یبا نب  دعس  دوعسم ، نب  هّللا  دبع  نوچمه  يدارفا  دربیم  مان  يو  هک  یناریگعاطقا  نیب  رد  درک . ییاهششخب  نینچ  هک  دوب  یسک  نیتسخن 

رد هک  لیابق  نارـس  زا  یخرب  زین  رـسای و  رامع  دـیاش  هحلط و  ریبز ، تخورف ، ار  دوخ  نیمز  هک  دـیز ، نب  ۀـماسا  ترا ، نب  باّبخ  صاـقو ،
«2 . » دنروخیم مشچ  هب  دندوب ، هداد  ناشن  يدوخ  تاحوتف  نایرج 

رد نامثع  اذل  تخیگنارب ، هفوک  رد  ار  یتاضارتعا  ءیف  ياهنیمز  تیکلام  لاقتنا  نیا 
______________________________

. رکاسع نبا  قشمد ، ۀـنیدم  خـیرات  زا  لقن  هب  ، 337 ص 336 - کیزپیال 1886 ،)  ) مالـسا رد  مکاح  دـیاقع  خـیرات  رمرک ، نف  ك : ر . ( 1)
(. یعازوا  ) ورمع وبا  ملسم ،) نب   ) دیلو ذئاع ، نب  دّمحم ) : ) تسا نینچ  تیاور  نیا  دنس  هلسلس 

و اینیتسا »  » لکش هب  توقای  نادلب  رد  مان  نیا  « ] اینیتسا  » رـسای رامع  ص 273 ) نامه ،  ) یتیاور هب  انب  . 274 ص 273 - حوتف ، يرذالب ، ( 2)
هب عاطقا  هب  اینیتسا »  » هک هدمآ  ص 274 ) نامه ،  ) يرگید تیاور  رد  درک . تفایرد  ار  م ] تسا . هدمآ  انیبسا »  » تروص هب  يرذالب  حوتف  رد 
. تسا هتسناد  اینیتسا »  » هدننکتفایرد ار  باّبخ  زین  ( 245 ج 1 ص 244 - نادلب ، توقای ،  ) ینئادم زا  یتیاور  رد  دش . هداد  ترا  نب  باّبخ 

ص:120  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زاجح رد  دوخ  یصوصخ  كالما  هک  داد  هزاجا  نامدرم  هب  درک ، دامتعا  « 1  » رمع نب  فیس  زا  یتیاور  هب  ناوتب  رگا  دوخ ، تسایس  هیجوت 

نونکا هک  دـنک  لیدـبت  هصلاخ  کلم  هب  ار  زاجح  رد  ییاهنیمز  تسناوت  دـنفرت  نیا  اـب  وا  دـننک . هلداـبم  قارع  رد  هصلاـخ  ياـهنیمز  اـب  ار 
. دشورفب ای  دشخبب و  دندربیم  رس  هب  یماظن  ياهرهـش  رد  هک  ياهلیبق  نیگمـشخ  نایوجگنج  تلاخد  نودب  هنادازآ و  ار  اهنآ  تسناوتیم 
هب زاجح  رد  يرگید  هقطنم  ربیخ و  رد  دوخ  ياـهنیمز  يازا  هب  ار  هفوک  کـیدزن  رد  جتـساشن  کـلم  بیترت  نیدـب  هحلط  هک  هدـش  تیاور 

«2 . » دروآ تسد 
رد مکح  نب  ناورم  دـیرخ . ناـمثع  زا  ار  ذاـبانزیط  نیمز  تومرـضح  رد  دوخ  لاـم  ربارب  رد  هدـنک ، هلیبق  یفوک  سیئر  سیق ، نب  ثعـشا  و 

، فیس تیاور  هب  انب  دیرخ . وا  زا  دش  روهـشم  ناورم  رهن  هب  ادعب  هک  ار  یکلم  دوب ، هدیـشخب  وا  هب  رتشیپ  نامثع  هک  یلام ) ای   ) یکلم لباقم 
هب اب  نامثع  دش . لقتنم  دندوب ، هتسج  تکرش  نئادم  هیـسداق و  ياهگنج  رد  هک  هنیدم  نانکاس  هب  زاجح  ياهنیمز  زا  یـشخب  بیترت  نیا  هب 
رد دوخ  فرـصت  لاطبا و  ار  ءیف  ياـهنیمز  ندوب  ریذـپانلاقتنا  رب  ینبم  رمع  رظن  ءیف ، دـمآرد  رب  هن  نیمز  رب  اـهنآ  قح  نتخانـش  تیمـسر 

«3 . » درک هیجوت  ماما  یعرش  قح  زا  یشخب  هلزنم  هب  ار  لاقتنا  لباق  ریغ  ياهنیمز 
______________________________

زا یلیلحت   ) لوا هفیلخ  دهع  رد  تاحوتف  هنماد   ) » تسا هدرک  لیلحت  لیصفتب  ار  نتم  نیا  اریخا  ثون  . 2855 ص 2854 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
(. 135 ص 120 - (، 1989  ) 63 ییایسآ ، تاعلاطم  رد  (« 2856 ص 2854 - ج 1 ، يربط ،
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وا دراد . توافت  هدش  فیرحت  وا  رظن  هب  هک  نآ ، رتجیار  لکش  اب  هک  لیلد  نیا  هب  دنادب  قثوم  لیصا و  ار  تیاور  نیا  هک  دراد  لیامت  ثون 
هرابرد ثون  ماهتفاین . وا  زا  يرادبناج  هب  تیاور  نیا  لعج  يارب  ياهزیگنا  چیه  دیوگیم  نامثع ، زا  تیاور  نیا  دـیدش  يرادـفرط  زا  لفاغ 

ج 7، بیذهت ، رجح ، نبا   ) لاس 147 هب  هتـشذگرد  و  هنیدم » هیقف  تفه   » زا یکی  يرمع ، صفح  نب  رمع  نب  هّللا  دیبع  هب  هک  یثیدح  دنس 
، تسا دـیعب  تسا و  يوما  هرود  رخاوا  هب  طوبرم  تیاور  دـشاب ، تسرد  تبـسن  نیا  رگا  دـنکیمن . يرظن  راهظا  چـیه  دـسریم  ( 40 - 38

هّللا دیبع  دسریم  رظن  هب  دنک . سکعنم  هعقاو  نیا  هرابرد  دنتـسیزیم  ترجه  مایـس  لاس  رد  هک  ار  یمدرم  رظن  دیوگیم ، ثون  هک  نانچ 
. دشاب هداد  ماجنا  تیاور  نیا  رد  هداد ، خر  رتجیار  تیاور  رد  ثون  داقتعا  هب  هک  ار  یفیرحت  نامه  ثدحم ، هن  دوب  هیقف  هک  رمع  نب 

. درک هضواعم  تومرضح  رد  ینیمز  اب  ار  جتساشن  هحلط  هک  دنکیم  تیاور  ص 783 ) ج 4 ، نادلب ،  ) توقای ( 2)
یـشکرس و ربارب  رد  نامثع  هک  دنک  دومناو  دهد و  هولج  هنوگرگد  ار  قیاقح  هک  دـشوکیم  اراکـشآ  تیاور  نیا  رد  رمع  نب  فیـس  ( 3)
دنادیم و ص 361 ) ج 7 ، مالـسا ، خـیرات  « ) زیمآماهبا هداعلا  قوف   » ار ربخ  نیا  یناتیاک  تسا . هدرک  لمع  عورـشم  الماک  نایفوک  شروش 

مادقا رد  هک  یبیرف  اما  ص 120 .) تاحوتف ،» هنماد   ) » دشاب هدرک  ریـسفت  هدیمهف و  تسرد  ار  نتم  تسین  نئمطم  هک  دنکیم  دـیکأت  ثون 
يرادیرخ تشاد  قارع  رد  نامثع  هک  ییاهنیمز  لاوما و  زا  سیق  نب  ثعـشا  ناورم و  هحلط ، هک  نیا  رب  فیـس  دـیکأت  اب  هدوب  هتفهن  نامثع 

هصلاخ تاحوتف  زا  یصخش  یمهس  تیکلام  ياعدا  یّتح  قارع و  رد  یصخش  کلم  تسناوتیمن  نامثع  دوشیم . راکـشآ  الماک  دندرک ،
ياهنیمز ناونع  هب  ار  یمومع  ياهنیمز  عقاو  رد  وا  دوب . هدرکن  تکرش  تاحوتف  رد  اریز  دشاب ، هتشاد  ار 

ص:121  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
مهتم ار  وا  نایلاو  هفیلخ و  تخیگنارب و  یماظن  ياهرهـش  رد  یتاـضارتعا  هصلاـخ  ياـهنیمز  هب  نآ  لیدـبت  یمومع و  ءیف  تیکلاـم  لاـقتنا 

هیلع و  « 1  » دوب هدش  نافلاخم  يوگنخـس  يرافغ  رذ  وبا  ماش  رد  دننکیم . لیم  فیح و  هّللا  لام  ناونع  تحت  ار  نیملـسم  لام  هک  دـنتخاس 
هب ار  وا  هک  داد  روتـسد  ناـمثع  هیواـعم ، تساوخرد  یپ  رد  « 2 . » درکیم داقتنا  قشمد  رد  ارـضخلا  خاک  نتخاس  رد  هیواـعم  ياـهیجرخلو 
«3 . » تشذگرد اجنامه  رد  يرجه  کی  یس و  لاس  رد  دش و  دیعبت  هذبر  نابایب  هب  دوخ  هزرابم  همادا  ببس  هب  رذ  وبا  دننادرگزاب . هنیدم 

، قارع عورزم  زیخلصاح و  نیمزرس  ینعی  داوس ، هک  نیا  رب  ینبم  نامثع ، یلاو  صاع ، نب  دیعـس  طایتحا  زا  رود  ياهفازگوفال  هفوک ، رد 
وا درب و  نامثع  هب  تیاکش  یلاو  تخیگنارب . یعخن  رتشا  کلام  يربهر  هب  نآرق  نایراق  زا  یهورگ  نیب  رد  یـشروش  تسا  شیرق  ناتـسوب 

یلاو دیلو ، نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  دزن  هب  سپس  قشمد و  رد  هیواعم  دزن  هب  هیواعم  دزن  هب  تسخن  ار  یـشروش  هورگ  هک  داد  روتـسد  مه 
، دوـب هتفر  هنیدـم  هب  دیعـس  هک  یماـگنه  يرجه ، راـهچ  یـس و  لاـس  رد  درکن و  شکورف  رهـش  نیا  رد  ییاـضران  اـّما  دنتـسرفب . صمح ،

دورو عنام  رتشا ، کلام  يربهر  هب  نایشروش ، هک  اجنآ  زا  دش . اپب  رهش  نیا  رد  یناگمه  یشروش 
______________________________

. تخورفیم ای  درکیم  راذگاو  نارگید  هب  یهاش 
لافغا هّللا  لام  نیملـسم و  لام  هرابرد  یعیـش  راذگتعدب  ءادوس ) نبا   ) ابـس نب  هللا  دبع  ياهثحب  رثا  رب  رذ  وبا  دیوگیم  رمع  نب  فیـس  ( 1)
هیقیرفا میانغ  سمخ  زا  نامثع  هک  دوب  هدرک  زاغآ  ینامز  زا  هنیدم  رد  ار  دوخ  هزرابم  رذ  وبا  (. 2859 ص 2858 - ج 1 ، يربط ،  ) دوب هدش 

دیز هب  مهرد  رازه  دص  مکح و  نب  ثراح  هب  مهرد  رازه  دصیـس  مکح ، نب  ناورم  هب  مهرد  رازه  دـصناپ  يرجه ، تفه  تسیب و  لاس  هب 
لتان دوخ  مالغ  نامثع  درب و  تیاکش  نامثع  هب  وا  زا  ناورم  دوب . هتسج  دانتـسا  زنک  هیآ  هب  دوخ  ضارتعا  رد  وا  دیـشخب . يراصنا  تباث  نب 

رد رذ  وبا  هکنیا  ات  داد  ناشن  يراددوخ  یتدـم  ناـمثع  دیـشخبن . ياهدـیاف  راـک  نیا  اـما  داتـسرف  وا  دزن  هب  رذ  وبا  هب  نداد  رادـشه  يارب  ار 
، ماگنه نیا  رد  دوب . هدرک  ینابیتشپ  لاملا  تیب  رد  نامثع  هنادازآ  فرـصت  لخد و  زا  هک  ارچ  تخات ، راـبحالا  بعک  هب  ادـیدش  وا  روضح 
ج باسنا ، يرذالب ،  ) دوب هدش  تبث  اجنآ  رد  لاملا  تیب  قوقح  تفایرد  يارب  البق  شمان  هک  داتـسرف  قشمد  هب  درک و  تمالم  ار  وا  نامثع 

(. ص 52 ، 5
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ص 53. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
رذ وبا  نامثع  هک  دنراد  دیکأت  نیا  رب  ابلاغ  يرصب  یفوک و  تایاور  . 1034 ص 1033 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  56 ؛ ص 52 - نامه ، ( 3)

دیعس نوچمه  بصعتم  یّنس  نادنمشناد  هب  قلعتم  هتـسد  دناهدش و  میـسقت  هتـسد  ود  هب  یندم  تایاور  اما  درک ، دیعبت  وا  لیم  فالخ  رب  ار 
. تفر دیعبت  هب  دوخ  لیم  هب  رذ  وبا  هک  دنزرویم  دیکأت  ّبیسم  نب 

درک دـیعبت  وا  لیم  فالخ  رب  نامثع  ار  رذ  وبا  دـنکیم  تابثا  هک  هدرک  لقن  يدـقاو  زا  یتایاور  یفاشلا  باتک  رد  یعیـش  یـضترم  فیرش 
هدش لقن   361 ص 359 - ج 8 ، نامه ، رد  زین  رذ  وبا  هراـبرد  يدـقاو  زا  يرگید  تاـیاور  58 ؛ ص 55 - ج 3 ، حرـش ، دیدحلا ، یبا  نبا  )

(. تسا
ص:122  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. تخاس اجنآ  یلاو  ار  يرعشا  یسوم  وبا  تفریذپ و  ار  نانآ  هتساوخ  راچانب  نامثع  دندش ، هفوک  هب  دیعس  هرابود 
، راب نیتسخن  تسا . هدوب  رمع  شور  دننامه  اساسا  هحوتفم  ياهنیمزرس  هب  تبسن  نامثع  تسایس  هک  دناهتـشاد  راهظا  ابلاغ  دیدج  ناخّروم 

برع یتّنس  قح  فالخ  رب  دوخ ، نایم  رد  هدش  حتف  ياهنیمزرـس  میـسقت  زا  نادهاجم  يراددوخ  اب  هک  دوب  رمع  نیا  تشاد  زاربا  نزواهلو 
يور نامثع  نامز  رد  ببس  نادب  اهشروش  دروآ . دیدپ  ار  شکمشک  هنیمز  تفریذپ ، رییغت  یکدنا  اب  ار  نآ  مه  نآرق  هک  میانغ  میـسقت  رد 

دیوگیم دـهدیم و  يرتشیب  طسب  ار  رظن  نیا  یناتیاک  « 1 . » دوب فعـض  راچد  تشاد ، ياهداعلا  قوف  رادتقا  هک  رمع ، فالخ  رب  وا  هک  داد 
یضارا زا  ییاهـشخب  دوخ  هدرکن و  عنم  زاجح  زا  جراخ  رد  نیمز  کلمت  زا  ار  ناناملـسم  رمع  دش . رمع  ییارجا  تاهابتـشا  ینابرق  نامثع 

دییأت مالـسا  فراعملا  ةرئاد  رد  نامثع »  » ناونع اـب  دوخ  هلاـقم  رد  ادـیوالد  يول  ار  رظن  نیا  « 2 . » دوب هدیـشخب  یناسک  هب  ار  قارع  هصلاـخ 
زایتما رمع  دهد  ناشن  هک  درادـن  دوجو  ینئمطم  كردـم  چـیه  عقاو  رد  « 3 . » دـناهدرک دـییأت  ار  نآ  زین  ریخا  تاـعلاطم  یخرب  رد  هدرک و 

هب ییاهنیمز  نینچ  میسقت  مدع  رد  وا  هدشمالعا  یـشمطخ  ریاغم  هک  دشاب  هدرک  راذگاو  یـسک  هب  ار  یعورزم  هصلاخ  ياهنیمز  زا  یـشخب 
تفالخ لیدبت  تهج  رد  دوب  یگرزب  ماگ  هصلاخ  لاوما  هب  یمومع  ياهنیمز  لیدبت  رد  نامثع  شالت  « 4 . » دشاب ناگدنیآ  تحلصم  رطاخ 

رد هصلاخ  كالما  مامت  هک  تروص  نیا  هب  تخاس ، قّقحم  ـالماک  دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  هیواـعم  ار  وا  فدـه  نیا  یتّنـس . یهاـشداپ  هب 
«5 . » دروآرد دوخ  میقتسم  تراظن  تحت  الماک  ار  تاعاطقا  يریگ  سپزاب  يراذگاو و  زین  تفالخ و  ورملق  رسارس 

______________________________

اجنآ رد  وا  ، 29 ص 28 - برع ، تنطلس  نزواهلو ، تشاددای 3 ؛ ص 118 ، ج 6 ، ( 1889 نلرب ،  ) اهـسیونشیپ اههصالخ و  نزواهلو ، ( 1)
. تسا هتشاد  یصاخ  ياههنیشیپ  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  راتفر  رد  رمع  یلام  ياهشور  هک  دیازفایم 

. رمع تموکح  نامز  رد  قارع  هصلاخ  ياهنیمزرس  تسویپ 5 : ك : ر . ( 2)
هژیوب ص 134- (، 1952 نب ،  ) یبلطهعسوت ياهتکرح  تاحوتف و  دنور  رد  نآ  جیاتن  تیکلام و  قح  باب  رد  یتاعلاطم  رکومشا ، الثم  ( 3)

ص 84. گرزب ، فالتخا  طیعج ، 151 ؛
ص 376. ج 7 ، ص 304 ، ج 5 ، مالسا ، خیرات  ( 4)

زا ار  نآ  درک و  هرداصم  رکب  ینب  دارفا  زا  دـیزی  نب  ةرارز  زا  ار  هفوک  یکیدزن  رد  عقاو  هرارز  هب  موسوم  کـلم  بیترت  نیدـب  هیواـعم  ( 5)
يوس زا  صاع  نب  دیعس  هک  ینامز  رد  ةرارز  تسناد . ۀیفصا )  ) هصلاخ كالما  هلمج 

ص:123  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد وا  تموکح  هک  دـناهتفگ  دـننکیم . میـسقت  زیامتم  الماک  هرود  ود  هب  ار  وا  تموکح  امومع  دـنراد ، داقتنا  نامثع  راتفر  هب  هک  ینایوار 

شش رد  هک  دهدیم  حیضوت  هراب  نیا  رد  يرهز  تفرگ . الاب  وا  ياهیراکفالخ  مود  لاس  شـش  رد  اّما  تشادن ، یـصقن  تسخن  لاس  شش 
نامثع اّما  دوب ، نشخ  يدج و  رمع  هک  ارچ  دنتشاد ، تسود  رمع  زا  رتشیب  ار  وا  یّتح  دندیدیمن و  وا  راک  رد  يداریا  چیه  مدرم  لوا ، لاس 
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اهراک هب  ار  شناـکیدزن  ناـشیوخ و  درپس ، یـشومارف  تسد  هب  ار  مدرم  روما  وا  مود ، هرود  رد  دادیم . جرخ  هب  تمیـالم  ناـنآ  هب  تبـسن 
، يرهز همرخم  نب  روسم  زا  لقن  هب  يرهز  « 1 . » دندرکیم شهوکن  تهج  نیا  هب  ار  وا  مدرم  کنیا  درک . لوپ  رد  قرغ  ار  اهنآ  تشامگ و 

هنوگچـیه نودـب  لوا  لاس  شـش  رد  نامثع  هک  دـنکیم  تیاور  دوب ، مه  نامثع  تسود  ادـتبا  رد  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هدازرهاوخ 
«2 «. » دنتفای الیتسا  وا  رب  شناشیوخ ]  ] دش و فیعض  لد و  مرن  درمریپ  نیا   » ادعب اّما  درک ، يوریپ  دوخ  زا  شیپ  هفیلخ  ود  شور  زا  یّطخت 
زین وا  تموکح  ياهلاس  نیتسخن  رد  یتح  يروتارپما  رسارس  رد  اهرهش  تیالو  هب  دوخ  هفیاط  دارفا  نتشامگ  رد  نامثع  یشمطخ  عقاو ، رد 

هب ار  سمش  دبع  ینب  زا  هعیبر  نب  يدع  نب  یلع  تردق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  یکدنا  يرجه ، راهچ  تسیب و  لاس  هب  وا  دوب . راکـشآ  الماک 
هب دوب  رامیب  هک  ار  ایلع ،] نیرهنلا  نیب   ] هریزج نیرـسّنق و  صمح ، یلاو  يراصنا ، دعـس  نب  ریمع  دـعب  لاـس  رد  « 3 . » تشامگ هّکم  تیالو 

نایلاو زا  لقتسم  ياهناگادج - یلاو  کی  ره  يارب  هدیبع  وبا  گرم  زا  سپ  رمع  هک  ار ، تایالو  نیا  و  « 4  » درک رانکرب  وا  دوخ  تساوخرد 
ناگداپ ناوارف  تردق  هب  هّجوت  اب  درک . راذگاو  هیواعم  هب  دوب ، هدرک  نیعم  قشمد - يوما 

______________________________

. دوب هدش  هدیشخب  وا  هب  کلم  نیا  الامتحا  ور  نیا  زا  و  ص 921 ) ج 2 ، نادلب ، توقای ،  ) تشاد ار  هطرـش  تسایر  دوب ، هفوک  یلاو  نامثع 
. دندشیم هدرمش  یصخش  کلم  امومع  رتیمیدق  تاعاطقا 

ج 5 ص 25. باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 478. ج 5 ، فّنصم ، قازرلا ، دبع  ( 2)

ص 45. ج 7 ، مالسا ، خیرات  ( 3)
ناوتان ای  تسرداـن  يدارفا  شايوما ، نادـنواشیوخ  زجب  درک ، راـنکرب  ار  اـهنآ  ناـمثع  هک  یناـیلاو  ماـمت  هکنیا  تاـبثا  يارب  یناـتیاک  ( 4)

لکش هب  ص 291  ج 5 ، لوا ، پاچ  رکفلا ، راد  يربط ، رد  ترابع  نیا  دیدرگ ) کیدزن  گرم  هب  دش و  ماندب   ) ینداف نعط  ترابع  دندوب ،
هدرک همجرت  نینچ  تسردان  هب  ار  رمع  نب  فیـس  تیاور  رد  دش ) فیعـض  يرامیب  زا  تفرگ و  نوعاط  .[ ) تسا هدـمآ  اهنم  ینـضأف  نعط 

نآ رب  یعس  ص 2867 ) ج 1 ، يربط ،  ) فیـس تیاور  دیازفایم  سپـس  وا  دش .» عقاو  دـیدش  داقتنا  دروم  شناتـسدریز ] يوس  زا  : » ] تسا
(. ص 67 ج 7 ، مالسا ، خیرات   ) دنک ناهنپ  ار  وا  یتسردان  ریمع  نتسناد  رامیب  اب  هک  دراد 

ص:124  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تفالخ اب  نآ  زا  هدافتـسا  اب  تسناوت  اهدـعب  هک  يروط  هب  دوب  هیواعم  تردـق  ریگمـشچ  شیازفا  يانعم  هب  راک  نیا  ناـمز ، نآ  رد  صمح 

«1 . » دنک یچیپرس  نآ  زا  دزیخرب و  هلباقم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع 
هب ار  شیرق  رماع  ینب  زا  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دـبع  دوخ  هدـناوخردارب  رانکرب و  ار  رـصم  یلاو  صاع  رمع و  لاس ، نامه  رد  نامثع 

، دوخ يردام  ردارب  يوما  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  « 2 ، » يرجه جـنپ  تسیب و  لاس  رد  دایز  لامتحا  هب  نینچمه  درک . بوصنم  وا  ياج 
وبا يرجه  هن  تسیب و  لاـس  رد  « 3 . » دوب هدناشن  ماقم  نیدـب  ار  وا  شیپ ، لاس  دوخ ، هک  درک  هفوک  یلاو  صاقو  یبا  نب  دعـس  نیـشناج  ار 

ار نآ  درک و  رانکرب  هرصب  تموکح  زا  ار  يرعشا  یسوم 
______________________________

، رهش نیا  رب  صاع  نب  دیعس  تموکح  نامز  رد  ار  یضاران  نایفوک  تشاد . ياهناگادج  یلاو  مهزاب  نامثع  تفالخ  رخاوا  رد  صمح  ( 1)
ج يربط ،  ) داتسرفیم صمح ، یلاو  دیلو ، نب  دلاخ  هب  نمحرلا  دبع  دزن  هب  ار  اهنآ  وا ، سپـس  دندرکیم و  دیعبت  هیواعم  دزن  قشمد  هب  ادتبا 

. دوب وا  عبات  هک  تسا  مولعم  و  ص 2913 ) نامه ،  ) دوب هدرک  بوصنم  هیواعم  ار  نمحرلا  دبع  (. 2921 ، 2914 ص 2913 - ، 1
رظن هب  رتتسرد  ص 115 ) ج 6 ، اهـسیونشیپ ، اههصالخ و   ) دـنکیم رکذ  نزواهلو  هک  يرجه  شـش  تسیب و  لاـس  زا  خـیرات  نیا  ( 2)

، يدـقاو زا  يوریپ  هب  يربط  ص 654 .) ج 7 ، مالـسا ، خیرات   ) دنکیمن صخـشم  یعطق  تروص  هب  ار  هعقاو  نیا  خیرات  یناتیاک  دـسریم .
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تیاور هب  انب  هک  دـنکیم  هراشا  لاح  نیع  رد  و  دـنکیم ، رکذ  يرجه  شـش  تسیب و  لاس  عیاـقو  وزج  رد  ماـقم  نیا  هب  ار  دـیلو  باـصتنا 
وبا زا  لقن  هب  يرذالب  اـما  ص 2811 و 2810 .) ج 1 ، يربـط ،  ) تسا هداد  يور  يرجه  جـنپ  تسیب و  لاـس  رد  هعقاو  نیا  رمع  نب  فـیس 

ار نایلاو  مامت  تفالخ  هب  ندیسر  زا  سپ  رمع ، شرافـس  هب  انب  نامثع  هک  دنکیم  تیاور  دعـس ، نبا  زا  لقن  هب  يدقاو  و  يدقاو ، فنخم و 
زا سپ  درک . نیزگیاج  صاقو  یبا  نب  دعـس  اب  رمع  هتـساوخ  زا  تیعبت  هب  مه  ار  وا  هک  درک  اقبا  لاس  کـی  تدـم  هب  هبعـش  نبا  ةریغم  زجب 

نیا اب  زین  ( 2902 ص 2901 - ج 1 ، يربط ،  ) فیس تیاور  ص 29 .) ج 5 ، باسنا ،  ) دناشن وا  ياج  هب  ار  دیلو  رانکرب و  ار  دعـس  لاس  کی 
تموکح لیاوا  رد  هک  ( 163 - 159 ، 103 ص 98 - ج 7 ، مالـسا ، خـیرات   ) ناجیابرذآ ناتـسنمرا و  هب  نایفوک  هلمح  تسا . قفاوم  تیاور 

ج باسنا ، يرذالب ،  ) یفوک تایاور  هب  انب  تسا . هدوب  يرجه  شـش  تسیب و  لاس  ات  جنپ  تسیب و  لاس  زا  دایز  لامتحا  هب  داد ، يور  دیلو 
دـش رانکرب  يرجه  مایـس  لاس  رد  يو  رتقثوم ، تایاور  هب  انب  تفای . همادا  لاس  جنپ  دیلو  تموکح  ص 2813 ) ج 1 ، يربط ، ص 31 ؛ ، 5
دعس دشاب  هدرک  شرافس  دوخ  نیشناج  هب  رمع  تسا  دیعب  هک  هراب  نیا  رد  یناتیاک  لالدتسا  (. 360 - 310 ص 256 ، ج 7 ، مالسا ، خیرات  )
رظن هب  فیعـض  ص 26 ) ناـمه ،  ) دوـب هداد  رارق  بختنم  ياروـش  ياـضعا  هرمز  رد  ار  وا  هک  ارچ  دـنک ، بوـصنم  هفوـک  تموـکح  هـب  ار 
عنام هفوک  تیالو  هب  دعس  نتـشامگ  يارب  رمع  شرافـس  هک  تسا  یهیدب  دوب . هدش  نییعت  رمع  لتق  زا  شیپ  یتدم  اروش  بیکرت  دسریم .

. دنیزگرب ار  يرگید  یلاو  تسناوتیم  وا  تروص ، نیا  رد  تسا . هدوبن  تفالخ  هب  وا  باختنا 
رمع نب  فیـس  هتفگ  تسا ، هدوبن  یـصخش  يرادبناج  زا  یـشان  نامثع  يوس  زا  هبقع  نب  دیلو  ندرامگ  هک  رما  نیا  تابثا  رد  یناتیاک  ( 3)

ار وا  طقف  نامثع  هک  دنکیم  ریسفت  نینچ  ص 2812 ) ج 1 ، يربط ،  ) تسا هدوب  هریزج  رد  عقاو  هعیبر  رب  رمع  لماع  دیلو  هکنیا  رب  ینبم  ار 
يوس زا  دـیلو  هک  تسا  نآ  تیعقاو  ص 154 .) ج 7 ، مالـسا ، خـیرات   ) تسا هدرک  بوصنم  رگید  ییاج  تموکح  هب  اجکی  تموکح  زا 

دیدهت رد  ینیب  ندورـس  ببـس  هب  سپـس  اما  ص 31 ،) ج 5 ، باـسنا ، يرذـالب ،  ) دوب بلغت  ینب  ناـیم  رد  تاـکز  يروآعمج  لـماع  رمع 
ار وا  هفیلخ  نایبلغت ،

ص:125  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ندرک همیمض  اب  وا  « 1 . » تشاد نس  لاس  جنپ  تسیب و  طقف  هک  درپس ، سمـش  دـبع  ینب  زا  زیرک  نب  رماع  نب  هّللا  دـبع  دوخ  هلاخ  رـسپ  هب 

شیازفا رایـسب  ار  وا  تردق  رماع  نبا  یهدنامرف  تحت  تایالو  نیا  دنج )  ) هاپـس نداد  رارق  هرـصب و  تموکح  هب  نیرحب  نامع و  تموکح 
«2 . » داد

لاس هب  هک  یماگنه  دوب . هفیلخ  ناشیوخ  تسد  رد  ارـصحنم  ّمهم  تایالو  مامت  نامثع  ندیـسر  تفالخ  هب  زا  سپ  لاس  جنپ  بیترت ، نیدب 
نب دیعـس  ینعی  يرگید ، يوما  درف  دـنک ، رانکرب  تموکح  زا  شراتفر  ءوس  ببـس  هب  ار  هبقع  نب  دـیلو  دـش  روبجم  ناـمثع  يرجه ، مایس 

طباور شاهقالع  دروم  دارفا  نیا  هب  دوخ  نارتخد  نداد  اب  قیقد  ياهمانرب  ساـسا  رب  وا  درک . بوصنم  وا  ياـج  هب  ار  هحیحا ، یبا  نب  صاـع 
«3 . » درکیم مکحتسم  نانآ  اب  ار  دوخ 

زا وا  ییارگدنواشیوخ  دروخیمن . مشچ  هب  شتفالخ  نارود  هنایم  رد  نامثع  ياهیـشمطخ  یـساسا  رییغت  رب  لاد  يدـهاش  چـیه  نیاربانب ،
شمرن اب  یطارفا و  ياهـششخب  لذب و  اب  تسناوت  وا  تخیگنینرب . يدج  یتفلاخم  وا  تفالخ  تسخن  همین  رد  اّما  دوب ، راکـشآ  زاغآ  نامه 

هب نینچمه  وا  دراد . هگن  مارآ  ار  شیرق  هتـسجرب و  هباحـص  تشاد ، تنیاـبم  رمع  يریگتخـس  تنوـشخ و  اـب  ادـیدش  هـک  دوـخ ، یلوـمعم 
، صوصخم هزاجا  اب  رگم  زاجح ، كرت  زا  ار  نانآ  رمع  هکنآ  لاح  دـنوش ، اجباج  هدـش  حـتف  تاـیالو  رد  هنادازآ  هک  داد  هزاـجا  نایـشرق 

لاس زا  « 5 . » دندش دنمتورث  تعرسب  وا  تفالخ  نامز  رد  نانیا  زا  یخرب  « 4 . » دوب هتشادزاب 
______________________________

(. ص 183 ج 4 ، یناغا ،  ) درک رانکرب 
زا دندمآ و  نامثع  دزن  هب  نایرـصب  زا  یتأیه  هک  هراب  نیا  رد  ( 2832 ص 2831 - ج 1 ، يربط ،  ) ینیادـم زا  یتیاور  ساسا  رب  یناتیاک  ( 1)
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تیب لاوما  زا  هدافتسا  ءوس  تیریدم و  ءوس  ببـس  هب  يو  هک  دنکیم  لالدتـسا  دزاس ، یـسوم  وبا  نیزگیاج  ار  يرگید  سک  دنتـساوخ  وا 
هدافتسا ءوس  زا  یکاح  هدرک  لقن  ینیادم  هک  یبض  هشرخ  نبا  نالیغ  نانخس  اما  (. 239 ص 238 - ج 7 ، مالسا ، خیرات   ) دش رانکرب  لاملا 

ناماس هب  ار  وا  هک  يریقف  ای  دیرادرب  ار  وا  هک  دیرادن  ناتدوخ  زا  يریقح  ایآ  : » هک نالیغ  نانخـس  هک  تفگ  دـیاب  هکلب  تسین ، یـسوم  وبا 
زا یکی  هشرخ  نب  نالیغ  داتفا . قفاوم  ناـمثع  يوما  صرح  اـب  دروخب »؟ ار  تیـالو  نیا  يرعـشا  ریپ  نیا  یک  اـت  شیرق  هورگ  يا  دـیناسر ؟

الامتحا وا  بیترت ، نیدب  ص 1919 .) ج 1 ، يربط ،  ) دوب هدش  يربمایپ  یعدم  ّهدر  ياهگنج  نامز  رد  هک  دوب  حاجـس  هتـسجرب  نارادـفرط 
. دندوب هدمآ  هرصب  زا  هک  دوب  یتازایتما  زا  مورحم  ناگدیسررید  زا  یکی 

ص 2833. ج 1 ، يربط ، ( 2)
. نامثع نارسمه  تسویپ 3 : ك : ر . ( 3)

ص 450- (، 1972  ) 3 ياهنایمرواخ ، تاـعلاطم  یللملا  نیب  هلجم  رد  ناـمثع » هفیلخ  لـتق  : » زدـنه 3026 ؛ ص 3025 - ج 1 ، يربـط ، ( 4)
رد 466. ، 469

.71 ص 69 - ج 8 ، مالسا ، خیرات  ك : ر . ( 5)
ص:126  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. درک زورب  اراکشآ  يروتارپما  مظعا  شخب  رد  تفلاخم  ییاضران و  هک  دوب  يرجه  مایس 
رتشیب زور  ره  اروش  وضع  هتسجرب  هباحص  دناهریچ . وا  رب  دیسریم  رظن  هب  هک  دوب ، هدش  رـصحنم  شناشیوخ  هب  کنیا  نامثع  یتسدهداشگ 
ییالاو بسن  لصا و  هک  نیتسخن  هباحـص  زا  یخرب  اب  وا  زیمآتوخن  يراتفردب  نامز ، نیمه  رد  دـندادیم . تسد  زا  ار  دوخ  ذوفن  شیپ  زا 

هک تخیگنارب  ار  شیرق  زا  ییاههریت  فیاوط و  نانمؤم و  مشخ  رـسای ، نب  رامع  دوعـسم و  نب  هّللا  دبع  يرافغ ، رذ  وبا  نوچمه  دنتـشادن ،
. دندوب نانآ  تیامح  تحت  ای  هتسویپ و  اهنآ  هب  دارفا  نیا 

لـصا دنک . یثوروم  شنادناخ  رد  ار  تفالخ  ات  دبایب  یهار  هدرکیم  یعـس  ادتبا  رد  الامتحا  دوب ، هدش  یگداوناخ  رورغ  راچد  هک  نامثع 
هکنآ زا  یکاح  دراد  دوجو  يدـهاوش  دوب . ناـمثع  هار  رـس  رب  یعناـم  دوب ، دـنبیاپ  نادـب  تّدـشب  رمع  هک  نیتسخن ، هباحـص  نیب  رد  اروش 

رـسپ مکح ، نب  ناورم  زا  لقن  هب  يراخب  زا  یتیاور  قبط  درادرب . هار  رـس  زا  ار  عنام  نیا  درک  یعـس  دوخ  تموکح  لاس  نیتسخن  رد  نامثع 
يزیرنوخ هب  نامثع  « 1  » يرجه مراهچ  تسیب و  لاس  ینعی  ینیب ) زا  يزیرنوخ  لاس   ) فاعرلا ماع  رد  دش ، هفیلخ  اهدـعب  هک  نامثع  يومع 

یشیرق درم  کی  ماگنه  نیا  رد  تخاس . يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  دروآ و  اج  هب  ار  جح  تسناوتن  هک  ياهنوگ  هب  دش ، راچد  ینیب  دیدش 
. دنیزگرب دوخ  يارب  ینیشناج  هک  دندرک  داهنشیپ  دندمآ و  هفیلخ  دزن  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  «، 2  » ناورم ردارب  ثراح ، هتخانشان و 

. دندنام تکاس  نت  ود  ره  اّما  دنراد ، رظن  رد  ار  یسک  مدرم  ایآ  هک  دیسرپ  مادک  ره  زا  نامثع 
درف و نیرتـهب  ریبز  هـک  داد  حیـضوت  ناـمثع  درک . دـییأت  ار  هـتفگ  نـیا  زین  ثراـح  دـنربیم و  ماـن  ریبز  زا  مدرم  هـک  تـفگ  ناـمثع  سپس 

«3 . » دوب ادخ  لوسر  دزن  رد  سک  نیرتزیزع 
______________________________

. دشیم هدیمان  فاعرلا  ماع )  ) ۀنـس مراهچ  تسیب و  لاس  هک  دننکیم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  زین  رگید  عبانم  و  ص 2799 ) ج 1 ،  ) يربط ( 1)
باتک هب  هنیمز  نیا  رد  دنادیم و  ترجه  مکی  یـس و  لاس  ار  لاس  نیا  يراخب ، نتم  حیـضوت  رد  ص 58 ،) ج 7 ، يرابلا ، حـتف   ) رجح نبا 

لاس (. 129 باتک ص 128 - نیمه  ك : ر .  ) دسریم رظن  هب  قثوم  ریغ  الماک  هّبـش  نب  رمع  تیاور  دهدیم . عاجرا  هّبـش  نب  رمع  ۀـنیدملا 
ار فوع  نب  نمحرلا  دبع  تفرگن و  هدهع  هب  ار  جح  تماعز  اصخـش  وا  هک  دوب  نامثع  هناخ  هرـصاحم  زا  شیپ  یلاس  اهنت  مراهچ  تسیب و 

(. ص 41 ج 7 ، مالسا ، خیرات  24 ؛ ص 23 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) درک دوخ  نیشناج 
. تسا تسرد  دنادیم  ناورم  ردارب  تیاور  نیا  رد  ار  ثراح  هک  ص 58  ج 7 ، يرابلا ، حتف  رد  رجح  نبا  صیخشت  انئمطم  ( 2)
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رد ص 42 . ج 7 ، مالسا ، خیرات  ص 1055 ؛ هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ص 13 ؛ ۀباحصلا ، لئاضف  حیحص ، يراخب ، ( 3)
ص:127  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نیا مالعا  هب  ياهقالع  وا  هک  تسا  دـیعب  و  هن ، اـی  تسا  هداد  یهاوگ  ریبز  عفن  هب  اـعقاو  ناـمثع  اـیآ  هک  هدرکن  رکذ  ناورم  تیاور ، نیا  رد 
. تسا هدرک  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  نانآ  ياـین  ناـمثع  هک  دـندرکیم  اـعدا  ریبز  نادـناخ  همه ، نیا  اـب  تسا . هدوب  هتـشاد  عوضوم 

دوخ یـصو  دـسرب  دـشر  نس  هب  ورمع ، شدـنزرف ، هک  ینامز  ات  ار  ماّوع  نب  ریبز  ناـمثع  : » تسا هدرک  تیاور  ( 236 ف .  ) يریبز بعـصم 
نآ طیارـش  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  تیاور  نیا  رد  دـنچ  ره  « 1 (« » ورمع هنبا  ربکی  یّتح  ماّوعلا  نب  ریبزلا  یلا  ناـمثع ...  یـصوأ   ) تخاـس
دوب تایح  دـیق  رد  هک  هفیلخ  رـسپ  نیرتگرزب  نامثع ، نب  ورمع  تسا . نامز  نامه  هب  طوبرم  تیاور  دایز  لامتحا  هب  اّما  هدـشن ، هداد  نامز 

نامثع هک  دسریم  رظن  هب  دـیعب  دوب . هدیـسرن  غولب  هب  زونه  وا  نامثع  تفالخ  زاغآ  رد  نیاربانب ، « 3 . » دـش هداز  رمع  تفالخ  نامز  رد  « 2»
رازگـساپس رایـسب  ریبز  زا  دوخ  تموکح  زاغآ  رد  ارهاظ  وا  دشاب . هدرک  باختنا  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  ریبز  نیا ، زا  سپ  يرگید  هلحرم  رد 

ینوخ دـنویپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  دـنچ  ره  دوب ، هدرک  يرادـفرط  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  وا  زا  هفیلخ  باـختنا  رما  رد  هک  ارچ  دوب ،
. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یباحص  نیرتزیزع  ریبز  هک  دهد  تداهش  دوب  رضاح  ببس  نیدب  تشاد و  یکیدزن 

دیدرتیب دیسرن . ناگمه  عالطا  هب  ماگنه  نآ  رد  الامتحا  ورمع  شرسپ  هب  تفالخ  ندناسر  سپس  ریبز و  ینیشناج  رب  ینبم  نامثع  تیـصو 
نآ رتهب  تفای ، دوبهب  دعب  ینامز  كدـنا  نامثع  هک  اجنآ  زا  دـندرکیم . هلباقم  تفلاخم و  باختنا  نیا  اب  نیتسخن  هباحـص  زا  رگید  یخرب 

هفیلخ ملسم  نیشناج  ار  ورمع  شناشیوخ  وا و  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  ارجام  نیا  زا  سپ  دوش . هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  هلأسم  هک  دوب 
امسر دنچ  ره  « 4 ، » دنتسنادیم

______________________________

وت زا  ربارب  هس   » ریبز هک  دنکیم  دیکأت  نامثع  دناهتساوخ و  مدرم  هک  دنادیم  يدرف  ار  ریبز  ياهتخانشان  درف  تیاور ، نیا  زا  يرگید  لکش 
(. ص 42 ج 7 ، مالسا ، خیرات  « ) تسا رتهب 

ص 103. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، طسوت  وا  زا  لقن  هب  و  ص 106 ، بسن ، يریبز ، ( 1)
تایح دیق  رد  هک  نامثع  رسپ  نیرتگرزب  ینعی  الامتحا  هک  دنادیم ، نامثع  رسپ  نیرتگرزب  ار  ورمع  ص 106 ) ج 5 ، باسنا ،  ) يرذالب ( 2)

(. ص 105 بسن ،  ) دنادیم هتشاد ، ینادنزرف  هک  نامثع  رسپ  نیرتگرزب  ار  وا  يریبز  بعصم  تسا . هدوب 
تسویپ 3. ك : رتشیب ر . ياهیهاگآ  يارب  راّکب . نب  ریبز  بسنلا  باتک  زا  لقن  هب  ص 261  ج 1 ، هباصا ، رجح ، نبا  ( 3)

نامثع سلجم  رد  يزور  هبقع  نب  دیلو  هدرک ، لقن  ار  نآ  هّبش  نب  رمع  هک  يوما  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  نب  دیعـس  زا  یتیاور  هب  انب  ( 4)
رد نامثع  دش و  دراو  مکح  دعب  یکدنا  تسشن . شهاگیاج  رب  وا  رانک  رد  دش و  رضاح 

ص:128  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب درک  توعد  ورمع  زا  دوش ، باختنا  تفالخ  هب  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  ارهاظ  ناورم ، دـعب ، ینامز  تّدـم  یتح  دوب . هتفرگن  ماجنا  یباصتنا 

یعیـسو ینابیتشپ  زا  هک  هیواعم ، نادنزرف  ینعی  ناینایفـس ، يراصحنا  زایتما  اب  ناورم  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  دننک . تعیب  وا  اب  ات  دـیایب  ماش 
دوب نامثع  يوما  تفالخ  یعقاو  يراذگهیاپ  هک  دنک  يروآدای  نایماش  هب  تساوخیم  دوب و  هتـساخرب  هزرابم  هب  دندوب  رادروخرب  ماش  رد 

«1 . » تشذگرد ینم  رد  دعب  یتدم  درک و  در  ار  تساوخرد  نیا  هنالقاع  ورمع  هیواعم . هن 
هّبـش نبا  دنتـسین . قثوم  دیزگرب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دوخ  تفالخ  زا  یعطقم  رد  نامثع  هک  نیا  زا  یکاح  تایاور 

تـساوخ نابا  نبا  نارمح  دوخ  يالوم  زا  دوب ، هدـش  راچد  فاـعر  هب  هک  یناـمز  ناـمثع ، هک  دـنکیم  لـقن  هعیهل  نب  هّللا  دـبع  زا  لـقن  هب 
. دناسرب نامثع  زا  شیپ  ار  وا  گرم  دنوادخ  هک  درک  اعد  نمحرلا  دبع  اّما  دسیونب ، فوع  نب  نمحرلا  دبع  ینیشناج  هرابرد  یطخ  تیصو 

ینالقسع رجح  نبا  « 2 . » تشذگرد دعب  هام  شش  وا 
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______________________________

تردام دنزرف  رب  ار  تیومع  مدید  نوچ  تفگ : هبقع  نب  دـیلو  مکح ، نتفر  نوریب  زا  سپ  دـناشن . دوخ  ياج  رد  ار  وا  تساخاپب و  شربارب 
؟ تسیچ وت  تیب  ود  اما  تسا و  شیرق  خیش  وا  تفگ  نامثع  دمآ . منهذ  هب  رعش  تعیب  ود  يداد  ناحجر 

: دناوخ دیلو 
دلاـخ ورمع و  شاـک  يا  هک  مدرک  وزرآ  سپ  میدـق  هن  هزاـت  تسا  يزیچ  نیا  و  شردارب ، زا  تسا  رتـکیدزن  وا  هب  درم  يوـمع  هـک  مدـید 
هفوک تراما  هب  ار  دیلو  داد و  تسد  نامثع  هب  یتّقر  رعش  نیا  ندینش  اب  دنناوخب  ومع  دوخ  بسن  هب  رخافت  راگزور  رد  ارم  ات  دنوش  گرزب 

هتـشاد وزرآ  دیلو  هک  تسا  نآ  دـیآیمرب  تایبا  نیا  زا  حوضوب  هچنآ  ص 156 .) ج 7 ، مالسا ، خیرات  ص 177 ؛ ج 4 ، یناغا ،  ) تشامگ
نیمود زا  دیلو  هک  تفگ  دیاب  دشاب ، هدش  لقن  تسرد  هداد  خر  نآ  رد  ارجام  نیا  هک  یتیعقوم  رگا  دنوش . نامثع  نیـشناج  دـلاخ  ورمع و 

دیعس نادناخ  هبقع و  نب  دیلو  نادناخ  رمع ، نب  فیس  تیاور  هب  دنوش . وا  نیشناج  شنارسپ  زا  یکی  هک  هتشاد  وزرآ  نامثع  تفالخ  لاس 
(. ص 2849 ج 1 ، يربط ،  ) دنتشاد رگیدکی  اب  یگشیمه  یتموصخ  صاع  نب 

ملسم ببس  نیدب  دوب و  هدیگنج  هّرح  رد  يوما  هاپـس  هیلع  نایندم  رانک  رد  ورمع  يرذالب ، هتفگ  هب  ص 106 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
رگید نایوما  هارمه  هب  گـنج ، زا  شیپ  وا  هک  هدرک  تیاور  زین  هناوع  دوب . هدز  هناـیزات  هتفگ و  ازـسان  ار  وا  ماـش ، هاپـس  هدـنامرف  هبقع ، نب 
هنیدم نایوما  هارمه  هب  وا  فنخم ، وبا  هتفگ  هب  ص 421 .) ج 2 ، يربط ،  ) دش عقاو  ازسان  بیذعت و  دروم  ور  نیا  زا  درکن و  كرت  ار  هنیدم 

هک یتیاکح  رد  ص 410 .) نامه ،  ) دیزرو يراددوخ  هبقع  نب  ملسم  هب  رهش  لخاد  تیعـضو  هرابرد  یتاعالطا  نداد  زا  اما  درک ، كرت  ار 
ياـعدا هیواـعم  تموکح  ناـمز  رد  هک  هدرکیم  بیغرت  ار  ناـمثع  نب  ورمع  ناورم  (، 110 ص 109 - بسن ،  ) هدرک لـقن  يریبز  بعـصم 

. دنک تفالخ 
ص 107. ج 1 ، (، 1369 ص 1367 - هرهاق ، ، ) مالسالا خیرات  یبهذ ، 1029 ؛ ص 1028 - ۀنیدملا ، خیرات  هبش ، نبا  ( 2)

نب ثیل  هب  هک  ارجام  نیا  زا  يرگید  تیاور  درک . جارخا  وا  دامتعا  زا  هدافتسا  ءوس  ببس  هب  ار  نارمح  نامثع 
ص:129  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ود یـس و  لاس  هب  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هک  ارچ  هدوب ، يرجه  کی  یـس و  لاس  فاـعرلا  ۀنـس  هک  هدرک  جاتنتـسا  تیاور  نیا  ساـسا  رب 
نامرف تساوخ  نارمح  زا  نامثع  هک  دـنکیم  تیاور  هداد ، گرب  خاش و  ناتـساد  نیا  هب  هنادازآ  هک  یبوقعی  « 1 . » تسا هتشذگرد  يرجه 

رتخد هبیبح  ما  هب  ار  همان  ات  داتـسرف  ار  نارمح  نامثع  هک  یماگنه  تشون . نآ  رد  دوخ  تسد  هب  ار  نمحرلا  دبع  مان  اّما  دسیونب  ار  باصتنا 
تموکح هب  يارب  اراکـشآ  نم  هک  درک  هوکـش  نمحرلا  دبع  تخاس . علطم  ار  نمحرلا  دـبع  دـناوخ و  ار  همان  نارمح  دراپـسب ، نایفـس  وبا 

نامثع دنتفـشآرب . نایوما  هنیدـم ، رد  عوضوم  نیا  ندـش  ینلع  اب  دـنکیم . بوصنم  هنایفخم  ارم  هفیلخ  اّما  ماهدرک ، شالت  نامثع  ندیـسر 
«3 . » دوب هدرک  دیعبت  هرصب  هب  ار  نابا  نب  نارمح  رگید  یلیلد  هب  نیا و  زا  شیپ  نامثع  اّما  « 2 . » داتسرف هرصب  هب  درک و  هیبنت  ار  نارمح 

نب ثراح  نامثع ، يومع  رـسپ  هنیدم  رد  دشیمن . رـصحنم  زاجح  زا  جراخ  تایالو  هب  وا  نایلاو  نامثع و  هماکدوخ  تموکح  زا  ییاضران 
ماـمت دـیرخ  يارب  دوـخ  تردـق  زا  هک  ارچ  تخیگنارب  ار  مدرم  ضارتـعا  مشخ و  دوـب ، هدراـمگ  رازاـب  تساـیر  هـب  ار  وا  يو  هـک  مـکح ،
دعاقم یبجی   ) تسبیم تایلام  اپهدرخ  ناگدنـشورف  ياههّکد  رب  درکیم ، هدافتـسا  دایز  رایـسب  دوس  اـب  اـهنآ  شورف  یتادراو و  ياـهالاک 

ندیشخب اب  داهنن و  یعقو  وا  يرانکرب  يارب  مومع  تساوخرد  هب  نامثع  « 4 . » دادیم ماجنا  رگید  هدیهوکن  لامعا  و  نیقوتسملا )
______________________________

(. 1030 ص 1029 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا   ) درک دیعبت  قارع  هب  ار  نارمح  نامثع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ددرگیمرب  دعس ،
ص 58. ج 7 ، يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  ( 1)

.43 ص 42 - ج 7 ، مالسا ، خیرات  196 ؛ ص 195 - ج 2 ، خیرات ، یبوقعی ، ( 2)
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دیلو هیلع  تایاکش  هرابرد  ار  ارجام  تقیقح  ات  دوب  هداتسرف  هفوک  هب  ار  نارمح  نامثع  (، 58 ص 57 - ج 5 ، باسنا ،  ) يرذالب هتفگ  هب  ( 3)
رادید ناورم  اب  سپـس  وا  دوتـس . ار  يو  تفگ و  غورد  وا  هرابرد  هفیلخ  دزن  رد  مه  وا  داد و  هوشر  نارمح  نب  دیلو  دنک . یـسررب  هبقع  نب 

هب و دـناسر  نامثع  عـالطا  هب  ار  عوضوم  ناورم  تسا . يدـج  عوضوم  هک  درک  فارتعا  مه  وا  دیـسرپ و  دـیلو  هراـبرد  وا  زا  ناورم  درک و 
رمع نب  فیـس  داد . وا  هب  عاطقا  مسر  هب  ياهناخ  اجنآ  رد  دیعبت و  هرـصب  هب  ار  وا  اذل  دش . هتخورفارب  نارمح  ییوگغورد  زا  تدـش  نامثع 

(. ص 2923 ج 1 ، يربط ،  ) تسا هدرک  تیاور  ار  ارجام  نیا  زا  يرگید  لکش 
ردص تیلهاج و  هنیمز  رد  تاعلاطم  رد  ربمایپ ،» رازاب   » ناونع اب  دوخ )(  هلاقم  رب  رتسیک  ياهتـشاددای  ص 47 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

. تفرگ رس  زا  هرابود  ار  هنیدم  ياهرازاب  زا  يریگتایلام  تسایـس  هیواعم  اهدعب  (. 1980 ندنل ، فلتخم ، یشاوح  اب  ددجم  پاچ   ) مالـسا
(. ص 275 ربمایپ ،» رازاب  ، » رتسیک )

ص:130  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد « 1 . » درک رادهحیرج  رتشیب  ار  مدرم  تاساسحا  وا ، هب  دوب  هدش  هدروآ  هنیدـم  هب  يروآعمج و  تاکز  ناونع  هب  هک  ینارتش  زا  يدادـعت 

. دنتساخرب نامثع  اب  راکشآ  تفلاخم  هب  راصنا  رثکا  هجیتن 
اب تفلاخم  ملع  هنیدـم  رد  رـصم ، تموکح  زا  دوخ  يرانکرب  زا  سپ  هک ، دوب  یـسک  نیتسخن  مهـس  هفیاط  زا  صاع  ورمع  شیرق ، نیب  رد 
هب نابز  اراکشآ  یتقو  « 2 . » درک راکـشآ  نامثع ، يردام  رهاوخ  موثلک ، ما  نداد  قالط  اـب  ار  دوخ  ییاـضران  مشخ و  وا  تشارفارب . هفیلخ 
ود ره  هک  زین  دوخ  ناردپ  رـس  رب  نانآ  هلباقم ، نیا  رد  داد . خـساپ  ار  اهتناها  نیا  مه  وا  درک و  تناها  وا  هب  زین  نامثع  دوشگ ، هفیلخ  داقتنا 

دمآ و نوریب  نامثع  دزن  زا  دوب  هدش  نیگمشخ  تدشب  هک  ورمع  دنتخادرپ . هرخافم  هب  دندوب  ياهتسجرب  ناناگرزاب  هّکم  رد  مالـسا  زا  لبق 
رد ار  ییاهیمارآان  يراذگتعدب ،»  » هب نامثع  ندرک  مهتم  اب  تسناوت  دزیگنارب و  نامثع  هیلع  ار  هحلط  ریبز و  مالّسلا ، هیلع  یلع  هک  دیـشوک 
هّللا دبع  هیلع  نایرصم  شروش  رد  هدش ، رکذ  عبانم  رد  هچنآ  زا  شیب  یمهـس  صاع  ورمع  هزرابم  اسب  هچ  « 3 . » دنک داجیا  هّکم  جاجح  نیب 

«4 . » تسا هتشاد  حرس  یبا  نب  دعس  نب 
يارب نامثع  دندوب ، هدز  ودرا  هنیدم  کیدزن  رد  عقاو  بشخ  يذ  رد  هفیلخ ، هناخ  هرـصاحم  هب  مادـقا  زا  شیپ  رـصم ، نایـشروش  هک  ینامز 
نآ دنج )  ) نایهاپس اریز  درامگب ، رصم  تموکح  هب  هرابود  ار  ورمع  هک  تساوخ  هفیلخ  زا  هشیاع  درک و  رادید  وا  اب  هشیاع  اب  تروشم 

______________________________

ص 28. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
دبع دیاب  دشاب ، قثوم  تیاور  رگا  دوب . نامثع ، يوس  زا  هفوک  مکاح  هبقع ، نب  دیلو  یلـصا  رهاوخ  موثلک  ما  ص 2968 . ج 1 ، يربط ، ( 2)
نب دـیز  اـب  تسخن  موثلک  ما  ص 145 .) بسن ،  ) تسا هدرکن  دـییأت  ار  بلطم  نیا  يریبز  اـما  دـشاب . هداد  قـالط  ار  وا  فوـع  نب  نـمحرلا 

نمحرلا دبع  اب  داد  قالط  ار  وا  ریبز  هکنآ  زا  سپ  دمآرد . ریبز  جاودزا  هب  هتوم ، گنج  رد  وا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  درک و  جاودزا  هثراح 
. تسا هدوب  هاتوک  رایسب  الامتحا  صاع  رمع و  وا و  ییوشانز  هرود  درک . جاودزا  فوع  نب 

. دنکیم لقن  وا  لوق  زا  همرخم ، نب  روسم  يالوم  نوع ، وبا  ار  تیاور  نیا  بلاطم  . 2967 ص 2966 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
و رـسای ) رامع   ) میلد رمع ، يرعـش  رد  هبقع  نب  دیلو  ص 127 .) ج 6 ، اهـسیونشیپ ، اههصالخ و   ) تسا هدرب  ینامگ  نینچ  نزواـهلو  ( 4)
، نامثع رکاسع ، نبا   ) دنکیم مهتم  نامثع  هیلع  نارگید  کیرحت  تمحز و  داجیا  هب  ار  يرـصم ، نایـشروش  زا  يدارم ، نارمح  نب  نادوس 

يارب ار  رـسای  رامع  نامثع  هنیدم ، يوس  هب  رـصم  یـشروش  ياههورگ  تمیزع  زا  شیپ  یکدـنا  هک  داد  خر  یماگنه  ارجام  نیا  ص 306 .
(. باتک ص 139 نیمه  كر : . ) دوب هداتسرف  رصم  هب  نانآ  نتخاس  مارآ  مدرم و  تایاکش  هب  یگدیسر 

ص:131  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا دوخ  رصق  ییاهن  هرصاحم  زاغآ  اب  نامزمه  يرجه ، جنپ  یـس و  لاس  هجح  يذ  لّوا  رد  هک  ياهمان  رد  نامثع  دنتـشاد . تیاضر  وا  زا  اج 
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رب ار  نآ  هجح  يذ  متفه  رد  سابع  نب  هّللا  دـبع  هک  نایجاح ، هب  يرگید  هباشم  رایـسب  مایپ  رد  زین  تشون و  ماش  لـها  هب  نایـشروش ، يوس 
هب ورمع  نآ  زا  دعب  اّما  دوب  هدرک  تقفاوم  تساوخرد  نیا  اب  وا  هک  درک  حیرـصت  نامثع  تسا . هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  درک ، تئارق  نانآ 
هک داد  يور  نآ  زا  سپ  یکدـنا  درکیم ، هراـشا  نادـب  ـالامتحا  ناـمثع  هـک  ورمع ، مجاـهت  « 1 . » تـسا هتـشگ  قـح  زا  هدرک و  مجاـهت  وا 

، نامثع یتقو  دندرک . كرت  ار  بشخ  يذ  درک ، دهاوخ  هّجوت  نانآ  تایاکش  مامت  هب  هفیلخ  هک  نیا  هدعو  تفایرد  اب  يرـصم ، نایـشروش 
: هک درک  مالعا  هنیدم  دجسم  رد  ناورم ، رارصا  هب 

ناشراید يوس  دوب  تسردان  دندوب  هدینش  هچنآ  هک  دنتسناد  نیقی  هب  نوچ  دندوب و  هدینـش  يزیچ  شیوخ  ياوشیپ  هرابرد  نایرـصم  عمج  »
وت اب  مه  ام  و  ریباهن ) تبکر   ) یتشاذگ اپ  اهبادرگ  هب  هک  سرتب  ادخ  زا  نامثع  يا  : » دز گناب  دجـسم  هشوگ  زا  صاع  نب  ورمع  دنتفرزاب ،»

وت « 2  » هغبان رسپ  يا  : » دز گناب  نامثع  مینک » هبوت  زین  ام  هک  نک  هبوت  میدش . هارمه 
______________________________

تیاضر ورمع  زا  يرـصم  نایهاپـس  هک  هدـشن  رکذ  ماش  لـها  هب  هماـن  رد  ص 377 . ناـمثع ، رکاـسع ، نبا  ص 3043 ؛ ج 1 ، يربـط ، ( 1)
ات رما  نیا  تسا . هدرک  رادـید  نانمؤم  ناردام  اـب  هک  هدـش  رکذـتم  اـّما  هدربن  ار  هشیاـع  صخـش  ماـن  دوخ  ياـههمان  رد  ناـمثع  دناهتـشاد .

هیلع ار  تایالو  ناناملـسم  هک  ییاههمان  دـید ، میهاوخ  هک  نانچ  هک ، دوب  نآ  زا  یـشان  زین  ياهزادـنا  ات  بدا و  تیاعر  رطاخ  هب  ياهزادـنا 
نیا هب  زین  مدرم  مومع  تشاد و  ار  یلـصا  شقن  هشیاع  هک  تسا  راکـشآ  اما  دشیم . هداتـسرف  نانمؤم  ناردام  مان  هب  دـناوخیم ، ارف  نامثع 

. تشاد یکدنا  رایسب  تلاخد  مینادیم  هک  دوب  هملس  ما  اهنت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نانز  رگید  زا  دندوب . هاگآ  عوضوم 
ار نآ  همطاف ، یبا  نب  سینا  نامثع ، بتاک  هک  نایماش  هب  همان  دناهدش . ظفح  لقتسم  تروص  هب  دنتـسه و  قثوم  الماک  نامثع  همان  ود  نیا 

رمع نامز  رد  برغم  یلاو  کلملا و  دبع  هفیلخ  نارـسپ  ملعم  هک  نایموزخم ، يالوم  رجاهم ، یبا  نب  هّللا  دیبع  نب  لیعامـسا  طسوت  هتـشون 
ای ـالامتحا  و  ( 318 ص 317 - ج 1 ، بیذـهت ، رجح ، نبا   ) دـش هداز  هیواـعم  تموکح  ناـمز  رد  وا  تسا . هدـش  لـقن  دوب ، زیزعلا  دـبع  نب 
هک سابع ، نبا  تسا  یهیدب  تسا . هتـشاد  یـسرتسد  رـصق  دانـسا  یناگیاب  هب  ای  هدشیم  يرادهگن  نانآ  هداوناخ  رد  همان  نیا  زا  ياهخـسن 

(. ص 3040 ج 1 ، يربط ،  ) درک لقن  ار  نآ  همرکع  شدرگاش  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  نآ  درک ، تئارق  ار  نایجاح  هب  همان 
(. 1166 ص 1162 - هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا   ) تسا هدرک  لقن  نیسح  نب  یلع  زا  قاحسا  نب  دمحم  ار  همان  نیا 

ج 4/ تاقبط ، دعس ، نبا   ) دوب سمـش  دبع  ینب  نامیپ  مه  يدزا ، یـسود  همطاف  یبا  نب  بیقیعم  ردارب  دایز  لامتحا  هب  همطاف  یبا  نب  سینا 
يو تفـالخ  ناـمز  رد  دوـب و  وا  رادرهم  ناـمثع  ناـمز  رد  دوـب و  لاـملا  تیب  يدـصتم  یتدـم  رمع  ناـمز  رد  بیقیعم  (. 87 ص 86 - ، 1

. دش ماقم  نیا  رد  وا  نیشناج  سینا  الامتحا  ص 130 .) ج 6 ، هباصا ، رجح ، نبا   ) تشذگرد
وا دیرخ . ظاکع  رازاب  رد  ار  وا  یـشرق  یمیت  ناعدـج  نب  هّللا  دـبع  هزنع و  هلیبق  زا  دوب  يدرم  زینک  هک  دراد  هراشا  ورمع  ردام  هب  هغبان  ( 2)

(. 283 ج 6 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) درک دازآ  ار  وا  دعب  ناعدج  نب  هّللا  دبع  دوب . یپسور 
ص:132  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

: دندز گناب  نامثع  هب  رگید  هشوگ  زا  یتقو  کلذ  عم  هتفرگ .» شپـش  تاهبج  ماهدرک ، رانکرب  راک  زا  ار  وت  هک  یتقو  زا  ادـخ  هب  ییاجنیا .
مـسک نیتسخن  نم  ایادخ  : » تفگ درک و  هلبق  هب  ور  تشادرب و  تسد  ود  نامثع  دـنرادب ،» وت  زا  تسد  مدرم  ات  نک  ینامیـشپ  نک و  هبوت  »

راک ناـیاپ  راـظتنا  هب  هناربصیب  اـجنآ  رد  تفر و  نیطـسلف  رد  دوخ  کـلم  يوس  هب  زین  صاـع  نب  ورمع  مروآیم .» وت  هاگـشیپ  هب  هبوت  هک 
«1 . » تسشن نامثع 

رد دوخ ، ّطلست  شهاک  هدهاشم  اب  بختنم ، ياروش  وضع  نایباحـص  وا ، رب  ناورم ، هژیوب  و  نامثع ، نادنواشیوخ  نوزفازور  ّطلـست  یپ  رد 
هک دنتـسنادیم  یمالـسا  هعماج  یمـسر  ریغ  ناربهر  مالـسا و  لوصا  نانابهاگن  ار  ناـنآ  زونه  مدرم  زا  يرایـسب  دـنتفرگ . رارق  هفیلخ  ربارب 

دوخ هک  ياهفیلخ  زا  ار  دوخ  تیامح  توافتم ، تاجرد  هب  ناـنآ ، زا  کـی  ره  کـنیا  دـندوب . تسرد  هار  رد  نآ  تیادـه  لوئـسم  یگمه 
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. دنتفرگیمزاب دندوب ، هدیزگرب 
، يرجه ود  یـس و  لاس  هب  وا  هک  اجنآ  زا  دوب . نامثع  نیـشیپ  رهاوخ  رهوش  زاسهفیلخ و  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ینادرگور  همه ، زا  رتمهم 
هب دـسرب  یعقاو  نارحب  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اهتدـم  قیمع  ییاـضران  هک  تفاـیرد  ناوتیم  تشذـگرد  ناـمثع ، لـتق  زا  شیپ  لاـس  هس  ینعی 
هب ار  تاـکز  نارتش  زا  يدادـعت  هک  یناـمز  دـنکیم  تیاور  نمحرلا ، دـبع  هدازرهاوخ  همرخم ، نب  روسم  دوب . هدیـسر  یکاـنرطخ  حوطس 
هون توقای ، دبع  نب  دوسا  نب  نمحرلا  دـبع  وا و  لابند  هب  شاییاد  دیـشخب ، « 2  » مکح ینب  زا  یکی  هب  ار  اهنآ  نامثع  دـندوب  هدروآ  هنیدـم 

( فوع نبا  ای  دوسا  نب   ) نمحرلا دبع  دنتفرگ و  ار  نارتش  نانآ  داتسرف . هرهز ، ینب  نارس  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  همع 
______________________________

یـسابع رـصع  زاـغآ  رد  هک  ددرگیمزاـب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هداون  رمع  نب  دـمحم  هب  تیاور  نیا  دنـس  هلـسلس  . 2972 ج 1 ، يربـط ، ( 1)
ص نامه ،  ) درک كرت  نیطـسلف  رد  دوخ  كالما  دـصق  هب  ار  هنیدـم  ورمع  هک  دـنکیم  دـییأت  زین  روسم  يالوم  نوع  تیاور  تشذـگرد .

ك: تشاد ر . مان  نالجع  هک  نیطسلف  رد  ورمع  كالما  لحم  هرابرد  (. 2967
یقرـش و تاعلاطم  هسردـم  هلجم  رد  بقن »)  ) بگن رد  یبرع  ياهتـشونگنس  دروم  رد  یحیـضوت  نیطـسلف : رد  صاع  نب  ورمع  كرت  ام  »

نامثع یتخسرس  لباقم  رد  نایرـصم  تسا . هدمآ  نینچ  ورمع  هب  بوسنم  يرعـش  رد  . 37 رد 31 - ، 37 ص 24 - (، 1982  ) 52 ییاقیرفآ ،
دوـخ لاـح  هب  ار  وا  رگا  تسا و  لکـشم  هنیدـم )  ) برثـی يارب  نآ  لـمحت  هک  تسا  ياهـنتف  دنـشکب  ار  وا  رگا  درک . دـنهاوخ  ماـیق  املـسم 

دوش یتشونرـس  رظتنم  دزیرگب و  ماش  هب  وا  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  دوب  دهاوخ  نانآ  دوخ  يارب  یکانرطخ  تفوکرـس  تبیـصم و  دـنراذگب 
یبوخب ار  وا  ياهوزرآ  الامتحا  دشابن ، هچ  دشاب و  ورمع  نآ  زا  اعقاو  رعـش  نیا  هچ  (. 308 - 307 نامثع ، رکاسع ، نبا  . ) دنکیمن اطخ  هک 

. دنکیم نایب 
. دراد هراشا  هدش  لقن  رتشیب  هک  ياهعقاو  هب  تیاور  نیا  تسا و  ثراح  وا  روظنم  الامتحا  ص 2980 . ج 1 ، يربط ، مکحلا ، ینب  ضعب  ( 2)

ص:133  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » درک میسقت  مدرم  نیب  ار  اهنآ 

هب تعکر  ود  طقف  نمحرلا  دـبع  درازگ ، زامن  تعکر  راهچ  تعکر  ود  ياـج  هب  ینم  رد  مهن  تسیب و  لاـس  جـح  رد  ناـمثع  هک  یماـگنه 
يوریپ زا  رتدب  ماما  اب  تفلاخم  هک  تفگ  وا  هب  دوعسم  نب  هّللا  دبع  اّما  درک . شهوکن  تولخ  رد  ار  نامثع  سپس  درازگ و  تعامج  هارمه 

نب دعس  زا  یتیاور  هب  انب  « 2 . » درازگب زامن  تعکر  راهچ  سپ  نآ  زا  هک  دـش  نآ  رب  نمحرلا  دـبع  و  لوقعمان ، يراـک  رد  تسوا  زا  ندرک 
. داد يور  دعب  ینامز  كدنا  زین  وا  دوخ  گرم  دش و  نیگهودنا  تخـس  هذـبر  دـیعبت  رد  رذ  وبا  گرم  زا  وا  نمحرلا ، دـبع  هداون  میهاربا ،

تادهعت نامثع  هک  درک  عافد  دوخ  زا  نینچ  تسناد  نامثع  راتفر  لوئـسم  ار  وا  راب  کی  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هتفگ  ربارب  رد  نمحرلا  دبع 
زا شیپ  وا  « 3 . » دـشکب ریـشمش  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرای  هب  هک  درک  داهنـشیپ  تسا و  هداهن  اپ  ریز  ار  تفالخ ) هب  باختنا  ماگنه  رد   ) دوخ

«4 . » دنرازگ زامن  وا  رکیپ  رب  صاقو  یبا  دعس  ای  ریبز  و  دناوخن ، زامن  وا  رب  نامثع  هک  درک  شرافس  گرم 
ربمایپ يومع  باقعا  زا  ثوغی ، دـبع  نب  مقرا  نب  هّللا  دـبع  دوب  هتـساخرب  نامثع  اـب  تفلاـخم  هب  رتشیپ  رایـسب  هک  هرهز  ینب  زا  يرگید  درف 

هب انب  درکیم . مارتحا  رایسب  ار  وا  دوب و  هدرپس  وا  هب  ار  لاملا  تیب  تیلوئـسم  رمع  دوب . ترـضح  نآ  نیـشیپ  بتاک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
رب نانچمه  ار  دوخ  نیشیپ  تیلوئسم  نامثع  نامز  رد  وا  « 5 . » دزاس دوخ  نیـشناج  ار  وا  هک  دوب  هدرک  رکف  یتح  شردپ  هصفح ، زا  یتیاور 

نامثع دـمآ . هنیدـم  هب  هّکم  زا  نایزاغ  زا  یهورگ  اـب  « 6  » هفیلخ داماد  هدازومع و  دیـسا ، نب  دـلاخ  نب  هّللا  دـبع  هک  نآ  اـت  تشاد ، هدـهع 
دوش و هداد  مهرد  رازه  دص  رگید  دارفا  زا  کی  ره  هب  مهرد و  رازه  دصیس  هّللا  دبع  هب  هک  داد  روتسد 

______________________________

. نامه ( 1)
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.2835 ص 2834 - نامه ، ( 2)
ص 57. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

خیرات  ) دـنادیم قثوم » ریغ  اعبط   » درک ابا  نامثع  اب  رادـید  زا  گرم  زا  شیپ  نمحرلا  دـبع  تسا  یکاح  هک  ار  یتیاور  یناتیاک  نامه ، ( 4)
تیعقاو نیا  دناهتسناوتیمن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  يرادفرط  تلع  هب  یّنس  ناثدحم  هک  دنکیم  لالدتـسا  وا  (. 557 ص 556 - ج 7 ، مالسا ،

. تسا هدوب  هداد  حیجرت  ار  نامثع  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  دنریذپب  ار 
زا شیپ  نمحرلا  دبع  هک  دراذگیمن  یقاب  يدیدرت  چـیه  هدیـسر  ام  تسد  هب  هرهز  ینب  نمحرلا و  دـبع  نادـناخ  قیرط  زا  هک  یتایاور  اما 

. درک هطبار  عطق  نامثع  اب  گرم 
.33 ص 32 - ج 4 ، هباصا ، رجح ، نبا  ( 5)

دیعـس ما  دوخ  رتخد  نامثع  هک  دوب  ینآ  زا  شیپ  الامتحا  هعقاو  نیا  . 505 باتک ص 494 - نیمه  نامثع ، نارسمه  تسویپ 3  ك : ر . ( 6)
(. باتک ص 499 نیمه  ك : ر .  ) دروآرد دلاخ  نب  هّللا  دبع  جاودزا  هب  ار 

ص:134  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ینامز دـنادرگزاب . ار  هلاوح  تسناد و  دایز  رایـسب  ار  غلبم  نیا  يو  دزادرپب . لاملا  تیب  زا  ار  غلابم  نیا  اـت  داتـسرف  مقرا  نبا  يارب  ياهلاوح 

افعتـسا سپـس  متـسنادیم و  ناناملـسم  رادهنازخ  ار  دوخ  نم  هک  داد  خـساپ  دـیمان ، ام » رادهنازخ   » ار وا  درک و  تساوخزاب  وا  زا  هفیلخ  هک 
نآ مقرا  نبا  اّما  داتسرف ، وا  دزن  هب  مهرد  رازه  دصیـس  غلبم  اب  ار  تباث  نب  دیز  نامثع  « 1 . » تخیوآ ربنم  رب  ار  لاملا  تیب  ياهدیلک  درک و 

«2 . » تفریذپن ار 
گرم زا  سپ  الامتحا  هفوک و  رب  صاع  نب  دیعـس  ینارمکح  نامز  رد  اهدعب  تشاد ، تکرـش  نآ  رد  هرهز  ینب  زا  یکی  هک  يرگید  هعقاو 

یفنم خساپ  ناگمه  تسا . هدید  ار  ون  هام  یـسک  ایآ  هک  دیـسرپ  نایفوک  زا  دیعـس  ناضمر  هام  نایاپ  رد  داد . يور  فوع  نب  نمحرلا  دـبع 
خـساپ مشاه  درک . هراشا  وا  ندوب  روعا  هب  ازهتـسا و  ار  وا  یلاو  صاقو . یبا  نب  دعـس  هدازردارب  صاقو ، یبا  نب  ۀـبتع  نب  مشاه  زج  دـنداد 

رفیک هب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  یلاو  تسکـش . ار  دوخ  هزور  ماهداد و  تسد  زا  كومری ) گنج  رد   ) ادـخ هار  رد  ار  دوخ  مشچ  نم  هک  داد 
صاقو یبا  نب  دعس  دنتفر و  هنیدم  هب  « 3  » عفان شردارب  و  رجاهم ، نانز  زا  مکح ، ما  وا  رهاوخ  دننازوسب . ار  شاهناخ  دـننزب و  ینامرفان  نیا 

رد مشاـه  ربارب  رد  دیعـس  : » تفگ نینچ  داد و  صاـصق  قح  وا  هب  هفیلخ  درب ، ناـمثع  هب  تیاکـش  دعـس  نوچ  دـنتخاس . علطم  ارجاـم  زا  ار 
« تسا هدنازوس  ار  مشاه  هناخ  هک  نانچمه  دینازوسب  ار  نآ  تسامش ، نآ  زا  دیعس  هناخ  دینزب و  صاصق  هب  ار  وا  تسامش ، رایتخا 

______________________________

هب ار  لوپ  نیا  مقرا ، نبا  ضارتعا  مغر  هب  نامثع  هک  ارچ  داد ، خر  هرـصب  تموکح  زا  يرعـشا  یـسوم  وبا  يرانکرب  زا  شیپ  ارجام  نیا  ( 1)
تسا هدرک  تشادرب  هدوب  هداتسرف  يرعـشا  یـسوم  وبا  هک  یئیف  لوپ  زا  ار  هیده  نیا  هک  دش  مهتم  اهدعب  داد و  دیـسا  نب  دلاخ  نب  هّللا  دبع 

، باحـصالا ۀفرعم  یف  باعیتسالا   ) ربلا دـبع  نبا  هتفگ  هب  ص 60 .) ج 6 ، یناغا ، رد  لـیلم  نب  لـبنح  نب  نمحرلا  دـبع  رعـش  تیب  ك : (ر .
يریبز هتفگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دوب . رادهنازخ  لاس  ود  طقف  نامثع  نامز  رد  مقرا  نب  هّللا  دـبع  ص 336 ،) ج 1 ، 1336 ق ، دابآردیح ،
تفالخ نامز  رد  وا  عبانم  رثکا  ساسا  رب  دـنام . یقاـب  رادهنازخ  ناـمثع  تفـالخ  ناـیاپ  اـت  مقرا  نبا  هک  تسا  تسرداـن  ص 262 ) بسن ، )

، حرش دیدحلا ، یبا  نبا  88 ؛ ص 58 ، ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) تشامگ يرادهنازخ  هب  ار  تباث  نب  دیز  سپـس  نامثع  تشذـگرد . نامثع 
زا يرگید  لکش  دیشخب . وا  هب  مهرد  رازه  دص  غلبم  هیقیرفا ، میانغ  سمخ  زا  متفه ، تسیب و  لاس  رد  و  يدقاو ) زا  لقن  هب  ص 36 ، ج 3 ،
. دشابن قفوم  دیاش  تشامگ  يرادهنازخ  هب  ار  همطاف  یبا  نب  بیقیعم  نامثع  تسا  یکاح  هک  ص 58 ) ج 5 ، باسنا ، يرذالب   ) تیاور نیا 

ص 36. ج 3 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  88 ؛ ، 59 ص 58 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
: رد نتم  هرابرد  تاحیضوت  ك : ر .  ) تسناد صاقو  یبا  نب  ۀبتع  نب  عفان  نامه  ناوتب  دیاش  ار  صاقو  یبا  نب  عفان  ( 3)

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ص 21 ج 5 ، تاقبط ، دعس ، نبا 
ص:135  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دزن وا  « 1 ، » هشیاع هب  ربخ  ندیسر  اب  دنزب . شتآ  ار  نآ  هک  دیشوک  تفر و  هنیدم  رد  دیعس  هناخ  هب  دوب ، ناوجون  زونه  هک  دعس ، رسپ  رمع 
ییاورنامرف زا  ار  وا  نایفوک  دعب  یکدـنا  هک  صاع ، نب  دیعـس  « 2 . » تشادزاب راک  نیا  زا  ار  دوخ  دـنزرف  مه  دعـس  درک و  ینایمرداپ  دـعس 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  تخسرس  نارادفرط  زا  یکی  مه  هبتع  نب  مشاه  دنام . ناما  رد  زین  ندروخ  کتک  تفخ  لمحت  زا  ارهاظ  دندرک ، لزع 
. دش هفوک 

زا هفوـک  تموـکح  زا  دوـخ  لزع  زا  سپ  تشاد ، تیوـضع  بختنم  ياروـش  رد  هک  « 3  » هرهز ینب  زا  سک  نیمود  صاـقو ، یبا  نـب  دـعس 
زا ینابیتشپ  رد  دـشاب و  هدرک  تیامح  ار  نآ  هنالاعف  اـی  هتـسویپ  هفیلخ  فلاـخم  شبنج  هب  وا  هک  دـسریمن  رظن  هب  تفرگ . هلـصاف  ناـمثع 
هب ار  اـجنآ  مدرم  هتـشگرب و  رـصم  زا  هک  یماـگنه  ار  رـسای  راّـمع  اـّما  درکن . ینادـنچ  شـالت  دوب  هتفرگ  رارق  هرـصاحم  رد  هک  مه  هفیلخ 
رد مالّسلا  هیلع  یلع  یتسرپرس  هب  هک  دوبن  شیرق  ناگداتسرف  هلمج  زا  دعس  « 4 . » درک شنزرس  ادیدش  دوب  هدناوخارف  هفیلخ  هیلع  شروش 

رسای رامع  نامثع  تساوخرد  هب  اّما  « 5 ، » دندرگزاب دوخ  نیمزرس  هب  هک  دندرک  بیغرت  ار  اهنآ  رادید و  يرـصم  نایـشروش  اب  بشخ  يذ 
هب وا  روـضح  هک  دوـب  راودـیما  ـالامتحا  هفیلخ  تشاد و  هملک  ذوـفن  نایرـصم  نـیب  رد  راـمع  ددـنویپب . هورگ  نـیا  هـب  هـک  درک  قـیوشت  ار 

تلـص نب  ریثک  ینعی  دوخ  ناگدرپسرـس  زا  یکی  نامثع  هک  تسناد  نوچ  رامع  اـّما  دـنک . کـمک  نایـشروش  توادـع  شتآ  ندـناشنورف 
«6 . » دیزرو يراددوخ  راک  نیا  زا  یلکب  تسا  هداتسرف  وا  یسوساج  يارب  هنایفخم  ار  يدنک 

______________________________

رمع هفیلخ  زا  دیعـس  تسا . هدوب  هشیاع  هناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دجـسم  کـیدزن  هنیدـم  رد  صاـع  نب  دیعـس  هناـخ  اـیوگ  ( 1)
، دهد هعسوت  یکدنا  ار  شاهناخ  هک  دوب  هداد  هزاجا  وا  هب  هارکا  هب  ياهزادنا  ات  رمع  دشخب . تعسو  ار  شاهناخ  هک  دهد  هزاجا  دوب  هتساوخ 

(. 21 ص 20 - ج 5 ، تاقبط ، دعس ، نبا   ) دوب هدرک  هدروآرب  ار  وا  ياههتساوخ  نامثع  تسنادیمن . یفاک  ار  نآ  دیعس  اما 
ص 21. نامه ، ( 2)

هرذـع هلیبـق  هب  عـقاو  رد  دـنهدیم و  تبـسن  شیرق  هب  ار  دوـخ  غوردـب  صاـقو  یبا  نادـنزرف  هکنیا  رب  ینبم  تشاد  دوـجو  ییاـهاعدا  ( 3)
زا یکی  دـحا  گنج  رد  هکنآ  زا  سپ  ار  دعـس ، كرـشم  ردارب  هبتع ، يرعـش  رد  تباث  نب  ناسح  هک  هدـش  لقن  دـنربیم . بسن  هعاـضق ) )

ج حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) دیمان نایرذع  هدنب  درک ، یمخز  ار  ترضح  نآ  تروص  تسکـش و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهنادند 
یبا ردام  ص 137 ) ج 2 ، ، 1971 ندـنل ، ۀـفرع ، شـشوک  هب   ) ناّسح ناوید  ياههخـسن  زا  یکی  تاحیـضوت  ساسا  رب  (. 56 ص 55 - ، 6

. دوب هرذع  هلیبق  زا  ینز  صاقو 
.1124 ص 1122 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ( 4)

ص 2971. ج 1 ، يربط ، ( 5)
، هدنک ناهاشداپ  باقعا  زا  يدنک ، تلص  نب  ریثک  ص 1125 . ۀنیدملا ، خیرات  هّبش ، نبا  2970 ؛ ص 2969 - نامه ، ( 6)

ص:136  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ادتبا نامثع  دندرک . کمک  نانآ  هب  هفیلخ  هب  ناشتاضارتعا  هضرع  يارب  رامع  دعـس و  دندمآ ، هنیدـم  هب  نایـشروش  زا  نت  دـنچ  هک  ینامز 

«1 . » هن ای  تشاد  روضح  مه  دعس  تفگ  نخس  نانآ  اب  هفیلخ  ماجنارس  هک  دعب  زور  دنچ  ایآ  تسین  نشور  تفریذپن و  روضح  هب  ار  نانآ 
نب دیعس  نوچمه  دعس  اّما  دنک ، وگتفگ  نامثع  اب  نانآ  فرط  زا  دنتـساوخ  دعـس  زا  دندش  دراو  هنیدم  هب  نایـشروش  رتشیب  ماجنارـس  یتقو 

رصم هرـصب و  هفوک ، نایـشروش  نارـس  اب  رادید  زا  سپ  وا  دناهتفگ  « 2 . » درک يراددوخ  راک  نیا  رد  تلاـخد  زا  لـیفن ، نب  ورمع  نب  دـیز 
یبا نب  دعـس  دـش  هتـشک  نامثع  هک  يزور  هدرک  تیاور  ریبز ، يـالوم  هبیبح ، وبا  « 3 . » دـنربیم رـش  يوس  هب  هار  طقف  نانیا  تشاد  راـهظا 
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وا هک  رتشیپ  ياهدش ؟ نامیشپ  الاح  : » تفگ وا  هب  ناورم  تفگیم . هّلل  انا  دیدیم  رد  رب  هچنآ  زا  دمآرد و  يو  شیپ  زا  هک  مدید  ار  صاقو 
.« يدزیم نعط  ار 

نونکا دنزیرب . ار  شنوخ  دنهاوخب  دنوش و  يرج  نینچ  مدرم  هک  متـشادن  نامگ  مهاوخیم . ترفغم  ادخ  زا  : » تفگیم دعـس  هک  مدـینش 
ناورم درک »...  هبوـت  تشگب و  شیوـخ  دـنیاشوخان  راـتفر  همه  زا  دـیربخیب و  نآ  زا  تناراـی  وـت و  هک  تفگ  ینانخـس  مدوـب . يو  شیپ 

تساوخرد نافلاخم ]  ] هدش و یفخم  هک  وش  بلاط  وبا  رسپ  شیپ  ینک  عافد  وا  زا  یهاوخیم  رگا  : » تفگ
______________________________

دادرارق رواد  ياهلیبق  ياهعازن  رد  ار  وا  نامثع  دـیدرگ . شیرق  زا  حـمج  ینب  هفیاط  فیلح  دـش و  ریـسا  ّهدر  ياهگنج  رد  یکدوک  نس  رد 
(. 355 ص 354 - رد  ، 356 ص 333 - (، 1994  ) ییایـسآ یتنطلـس  نمجنا  هلجم  رد  ّهدر » نامز  رد  مالـسا و  مد  هدـیپس  رد  هدـنک  ، » رکل )
وا يرایسب  و  ( 1227 ص 1178 ، هنیدملا ، خیرات  هّبش ، نبا   ) تسا هدوب  وا  کیدزن  نامزالم  زا  نامثع ، خاک  هرـصاحم  نایرج  رد  يو  ایوگ 
زین ثیدح  يوار  ار  وا  ص 3004 .) ج 1 ، يربط ،  ) دناهدرک رـصق  هب  هلمح  شزیگنا  بیترت  نیدب  یملـسا و  ضایع  نب  راین  لتق  هب  مهتم  ار 

قشمد ۀنیدم  خیرات  رصتخم  روظنم ، نبا  420 ؛ ص 419 - ج 8 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) دش زین  کلملا  دبع  هفیلخ  بتاک  ادعب  وا  دناهتسناد و 
(. 141 ص 140 - ج 21 ، ، 1990 - 1984 قشمد ، نارگید ، ساحنلا و  ۀیحور  مامتها  هب  رکاسع ، نبال 

اب تیدض  نامثع و  زا  يرادفرط  رد  تیاور  نیا  ياوحف  ص 1101 . هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  95 ؛ ، 52 ص 51 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
: ّیلع یلع  لمحی   ) دوب مالّسلا  هیلع  یلع  تخسرس  نافلاخم  زا  یکی  یفوک  یطـساو  ریمن  نب  نیـصح  ینعی  يوار  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع 

. تسا هتخانشان  زین  دنکیم  لقن  ار  تیاور  وا  زا  يو  هک  يرهف  میهج  نیا ، زا  ریغ  هب  (. 292 ص 291 - ج 2 ، بیذهت ، رجح ، نبا 
. درک رادید  نایشروش  اب  بشخ  يذ  رد  هک  دوب  یتأیه  ياضعا  زا  دیز  نب  دیعس  ص 2963 . ج 1 ، يربط ، ( 2)

نب کلام  ینعی  کلام  گرزبردـپ  تیاور  نیا  يوار  نیتسخن  ص 50 . ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا  ص 97 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
نییعت یقوقح  وا  يارب  نامثع  تسا . هدش  فذح  يرذالب  دنس  هلسلس  رد  دوب و  نامثع  تخسرس  نارادفرط  زا  هک  تسا  یحبـصا  رماع  یبا 

هب ار  نامثع  هزانج  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  دوخ  ياعدا  هب  اـی  هلمج ، زا  يو  ص 19 ) ج 10 ، بیذـهت ، رجح ، نبا  هل : ضرف   ) دوب هدرک 
زا دعس  نبا  لقن  رد  هک  نامثع  اب  دعـس  رادید  ص 96 .) ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، 1349 ؛ ص 1348 - ج 1 ، يربط ،  ) دندرک لمح  وا  نفدم 

. مینکیم رکذ  نیا  زا  سپ  هدرک و  هراشا  نادب  زین  هبیبح  وبا  هک  دشاب  ینامه  دیاش  هدش  رکذ  تیاور  نیا 
ص:137  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

: تفگ وا  هب  دوب و  ربنم  ربق و  نایم  هک  دیسر  یلع  دزن  هب  تفرب و  دعس  دننکیمن ». در  ار  وا 
هیلع یلع  اـب  هتـسهآ  دـمایب و  رکب  یبا  نب  دـمحم  اـنثا  نیا  رد  نک .» ظـفح  ار  شناـج  و  نک ...  تیاـعر  ار  تاهدازومع  يدـنواشیوخ  »... 

«1 « .»؟ دوس هچ  شاهبوت  زا   » تفگیم تساخرب و  هاگنآ  تفرگ ، ارم  تسد  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و  نخس  مالّسلا 
. دنادیم شیرق  هطلس  زا  لیابق  یگدرزآ  زا  یشان  اساسا  ار  نامثع  هیلع  شروش  یناتیاک 

هیلع تاـضارتعا  نیا  هناـیذوم  یـصخش ، ياـهیبلطهاج  رثا  رب  دـندوب ، شیرق  زا  دوـخ  هچرگ  ریبز ، هحلط و  مالّـسلا ، هیلع  یلع  وا  داـقتعا  هب 
زا دـنچ  ره  لاح ، نیا  اب  « 2 . » دوب ناسکی  المع  هّیما  ینب  حـلاصم  اب  شیرق  حـلاصم  یناتیاک  رظن  هب  دـنتخیگنایمرب . تاـیالو  رد  ار  شیرق 

، شیرق یلصا  فیاوط  زا  یکی  هرهز ، ینب  يریگهرانک  اّما  تفرگیم  ماجنا  یتاضارتعا  یلک  روط  هب  شیرق  هطلـس  هیلع  لیابق  یخرب  يوس 
یبلطهاج هرهز  ینب  نارـس  زا  کی  چـیه  تفاـییم . شرتسگ  زین  نایـشرق  دوخ  نیب  رد  يوما  دـض  تاـساسحا  هک  دـهدیم  ناـشن  حوضوب 

، دندوب هدرک  ینابیتشپ  شباختنا  زا  هچراپکی  هک  ار  شیرق  ّتیرثکا  تیامح  ماجنارـس  وا  دش  ثعاب  هک  دوب  نامثع  راتفر  تشادن . یـصخش 
. دهدب تسد  زا 

هب « 3 ، » هدرک يروآعمج  ار  نامثع  لـتق  هب  طوبرم  تاـیاور  يرجه  لاـس 158  زا  سپ  هک  رکب ، وبأ  باـقعا  زا  یمیت ، ییحی  نب  لیعامـسا 
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لیذه و وا  هلیبق  دوعـسم ، نبا  اب  يراتفردب  دـنکیم . هراشا  رـسای  رامع  رذ و  وبا  دوعـسم ، نبا  هب  نامثع  تایّدـعت  هیلع  هدرتسگ  ياهتفلاخم 
زا زین  موزخم  هلیبق  دندوب و  میهـس  وا  اب  رذ  وبا  ییاضران  رد  رافغ  هلیبق  ینعی  رذ  وبا  هلیبق  تخیگنارب ؛ دوب  نانآ  يالوم  يو  هک  ار  هرهز  ینب 

«4 . » دندمآ مشخ  هب  دوب  نانآ  فیلح )  ) نامیپمه هک  راّمع  هیضق 
ینبم نامثع  ياعدا  هیلع  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هتسویپ  یمومع  یضارتعا  هب  راّمع 

______________________________

نامثع لتق  زا  شیپ  دـگنجب و  وا  زا  عافد  هب  درک  داهنـشیپ  نامثع  هب  دعـس  تسا  یکاح  هک  یتایاور   2999 ص 2998 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
ییاهناتساد ( 1275 - 1274 ، 1131 ص 1130 - ۀـنیدملا ، خـیرات  هّبـش ، نبا   ) دـنک ظفح  ار  شنامیا  ات  درک  كرت  هکم  يوس  هب  ار  هنیدـم 

. تسا ناینامثع  هتخاس 
دندـقتعم هک  نارگید  بیگ و  يرود ، تایرظن  راکنا  رد  طیعج  ياههتفگ  دـیدرتیب  . 31 ص 27 - ج 8 ، مالـسا ، خیرات  ك : هژیوب ر . ( 2)
فـالتخا  ) تسا تسرد  نآ  یمالـسا  تیهاـم  رب  وا  دـیکأت  تشاد و  ینیـشنارحص » یبرع ، يودـب ،  » هزیگنا لـصا  رد  ناـمثع  هیلع  شروـش 

(. ص 88 گرزب ،
.525 ص 519 - باتک ، نیمه  نامثع ، تفالخ  هرود  نارحب  هب  طوبرم  عبانم  باب  رد  یحیضوت  تسویپ 6  ك ،: ر . ( 3)

ص 421. نامثع ، رکاسع ، نبا  ص 26 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
ص:138  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

، دنک تازاجم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسناوتیمن  هک  نامثع  دوب . هداد  بیترت  ءیف  لاوما  رد  هنادازآ  فرصت  يارب  دوخ  یـصاصتخا  قح  رب 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  رسمه  هملس ، ما  دزن  هب  ار  وا  تفر . شوه  زا  ات  دندز  هنایزات  ردق  نآ  ار  وا  داد  روتـسد  تفرگ و  ازـسان  داب  هب  ار  رامع 

ضارتعا و ام » ردارب   » اب وا  يراتفردب  هب  دیلو ، نب  دـلاخ  ردارب  دـیلو ، نب  ماشه  هملـس ، ما  يومع  رـسپ  دـندرب . دوب ، نایموزخم  زا  هک  هلآ  و 
دیعبت ار  وا  داد  روتـسد  تفگ و  ازـسان  زین  وا  هب  نامثع  اّما  تشک ، دـهاوخ  ار  هّیما  ینب  زا  یکی  یفالت  هب  دریمب  راـمع  رگا  هک  درک  دـیدهت 
نیدـب زین  موزخم  ینب  « 1 . » دروآ مشخ  هب  تخـس  ار  نامثع  هک  داد  بیترت  ياهنحـص  دجـسم  رد  تفرگ و  ار  نانآ  راک  یپ  هشیاـع  دـننک .

. دندیشک نامثع  تیامح  زا  تسد  بیترت 
میلد هب  هلمح  رب  هوـالع  وا ، هک  دوب  یناـمز  نیا  تخاـس و  رادهحیرج  رتشیب  ار  موزخم  ینب  تاـساسحا  هبقع  نب  دـیلو  ناـمثع  ردارب  اهدـعب 

هب هک  دز  تمهت  وا  هب  تفرگ و  وـجه  داـب  هب  ار  یموزخم  دـسالا  دـبع  نب  نایفـس  نـب  رمع  رـصم ، رد  وا  ياهینکـشدهع  هناـهب  هـب  راـمع ) )
. دنکیم رد  داب  مضا  يارحص  رد  هک  يزب  دننامه  دنکیم ، ییوجبیع  نامثع  زا  میلد  کیرحت 

هدنام خیرات  دای  رد  یتسم  رثا  رب  هفوک  ربنم  رب  ندرک  یق  ببس  هب  شمان  هک  نیشیپ  یلاو  يوس  زا  ياهدننز  تشز و  نابز  نینچ  زا  هدافتـسا 
تیثیح هب  شیاهتمهت  اب  دیلو  هک  دندرک  هاگآ  ار  سمـش  دـبع  ینب  دـنداد و  خـساپ  يرتشیب  تناتم  اب  نایموزخم  دوبن . راظتنا  زا  رود  تسا ،

«2 . » دنزیم همطل  اهنآ 
دناوخب و هّکم  نایجاح  عمج  رد  ات  داد  یمایپ  وا  هب  دناوخارف و  ار  سابع  نب  هّللا  دـبع  دوب ، هرـصاحم  رد  دوخ  خاک  رد  هک  یماگنه  نامثع 

رمع ناـمز  رد  هّکم و  ناـیموزخم  ياـسؤر  زا  دـلاخ  تسا . هدرک  بوصنم  هّکم  تموکح  هب  ار  مشاـه  نب  صاـع  نب  دـلاخ  هک  تفگ  وا  هب 
هک « 4 ، » دوب هّیما  ینب  ناـنامیپمه  زا  یمرـضح ، رماـع  نب  هّللا  دـبع  تشاد ، ییاورناـمرف  مه  زونه  هک  نیـشیپ  یلاو  « 3 . » دوب رهـش  نآ  یلاو 

نتشک زا  سپ  دوب و  ناکرشم  فص  رد  ردب  گنج  رد  شردپ 
______________________________

ص 143. باتک ، نیمه  ك : هراب ر . نیا  رد  رتشیب  ياهیهاگآ  يارب  . 49 ص 48 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
دبع نب  نایفـس  هک  هدـشن  هدـید  ییاـج  رد  اـما  تسا . هدـمآ  ورمع  رمع ، ياـج  هب  نتم  نیا  رد  . 307 ص 306 - ناـمثع ، رکاـسع ، نبا  ( 2)
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، بسن يریبز ،  ) دندرک ترجاهم  هشبح  هب  هک  دوب  یناناملـسم  نیتسخن  هلمج  زا  نایفـس  نب  رمع  دشاب . هتـشاد  ورمع  مان  هب  يرـسپ  دـسالا ،
(. ص 338

.93 ص 92 - ج 2 ، هباصا ، رجح ، نبا  ( 3)
(. ص 259 ج 4 ، نامه ،  ) دوب هّیما  نب  برح  نامیپمه  یمرضح ، هّللا  دبع  وا  دج  ( 4)

ص:139  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دش هتشک  هباحص ، نیتسخن  زا  یکی  رمع و  يالوم  یّکع ، عجهم 

ظفح هّکم  رد  ار  دوخ  تردـق  هیما ، ینب  نامیپ  مه  ياج  هب  یموزخم  سانـشرس  دارفا  زا  یکی  باـصتنا  اـب  هک  دوب  راودـیما  ارهاـظ  ناـمثع 
وا بیترت  نیدـب  دـنزیخرب و  دـلاخ  هیلع  تمواقم  هب  نایندـم ، شروش  زا  يوریپ  هب  هکم ، مدرم  دـسرتیم  هک  تفگ  سابع  نبا  هب  اّما  دـنک .
راک نیا  هب  ار  سابع  نبا  اذـل  دریگن ، هدـهع  هب  ار  جـح  یتسرپرـس  دـلاخ  دـیاش  تفگ  نامثع  دـگنجب . نانآ  اب  ادـخ  هناـخ  رد  دوش  روبجم 

ندناوخ جح و  يربهر  نتفریذپ  زا  تفریم ، راظتنا  هک  نانچ  يو ، درک ، غالبا  دلاخ  هب  ار  نامثع  تاروتسد  سابع  نبا  نوچ  « 2 . » تشامگ
هک دوب  یـسک  يومع  رـسپ  هک  ار ، سابع  نبا  هفیلخ ، هب  تبـسن  مدرم  تشز  تنوشخ  هراشا  اـب  دـلاخ  دز . زابرـس  ناـیجاح  هب  ناـمثع  ماـیپ 

ار نامثع  رادـتقا  لماک  لوفا  تیاور ، نیا  « 3 . » دریگ تسد  هب  ار  جـح  يربهر  ات  درک  بیغرت  دـتفیب ، وا  تسد  هب  تموکح  تشاد  لامتحا 
رد زین  ار  زاجح  سدقم  ياهرهـش  هکلب  دوبن ، رـصحنم  حوتفم  تیالو  دنچ  هب  یمارآان  ییاضران و  دزاسیم . راکـشآ  هّکم  نایـشرق  نیب  رد 

. دوب هتفرگرب 
. دوب میت  هفیاط  زا  هحلط  فلاخم ، درف  نیرتلاعف  نیرتحیرص و  ناگدننکباختنا ، نیب  زا 

. تشادـن روضح  نامثع  باـختنا  رد  اـّما  دـشیم  هدرمـش  بختنم  ياروش  وضع  امـسر  دـنچ  ره  دوب ، بلطهاـج  رایـسب  یـصخش  هک  هحلط 
نم تفگ : دـنام و  هناخ  رد  ادـتبا  وا  هک  دـناهدرک  تیاور  تخاس . راکـشآ  باختنا  نیا  زا  ار  دوخ  ییاـضران  دـمآ  هنیدـم  هب  هک  یماـگنه 

وا زا  هناـسمتلم  تفر و  وا  رادـید  هب  فوـع  نب  نمحرلا  دـبع  هیلع .) تاـتفی  ـال  یلثم  .« ) تفرگ هدـیدان  ار  شرظن  ناوـتب  هـک  متـسین  یـسک 
ار باـختنا  هجیتـن  نم  رگا  دیـسرپ  وا  زا  تفر  ناـمثع  ندـید  هب  هحلط  هک  یماـگنه  « 4 . » دنکـشن ار  فوفـص  مالـسا  رطاخ  هب  هک  تساوخ 

اب مه  هحلط  درک و  دهاوخ  تقفاوم  هک  داد  نانیمطا  وا  هب  نامثع  دریگ . ماجنا  يرگید  باختنا  يرضاح  ایآ  مریذپن 
______________________________

.512 ص 510 - ج 1 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
یکدـنا ياهتوافت  وا  هب  نامثع  تاروتـسد  هرابرد  هدـش  لقن  اجنآ  رد  هک  ساـبع  نبا  زا  تیاور  ود  . 3040 ص 3039 - ج 1 ، يربـط ، ( 2)

. داد یتشآ  مه  اب  یبوخب  ار  اهنآ  ناوتیم  اما  دنراد ،
.3039 نامه ، ( 3)

هب دنتشاد و  شکمـشک  رگیدکی  اب  مه ، رمع  تفالخ  هرود  رد  یتح  نامثع ، هحلط و  هک  هدش  تیاور  . 20 ص 19 - باسنا ، يرذالب ، ( 4)
(. 34 ص 33 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا   ) دنتفگیم ازسان  رگیدکی 

ص:140  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » درک تعیب  وا 

. داد ماجنا  يو  تیامح  بلج  تهج  رد  يدایز  شالت  وا ، هب  فازگ  ياهـشکشیپ  يادـها  هحلط و  هب  ندرازگ  مارتحا  اب  سپ  نآ  زا  ناـمثع 
هحلط همه  نیا  اب  « 2 . » دیشخب هحلط  هب  رانید  رازه  تسیود  شزرا  هب  ییایاده  دوخ  تفالخ  نامز  رد  نامثع  هحلط ، رسپ  یـسوم  تیاور  هب 

هب « 3 . » درکیم شهوکن  ار  هفیلخ  اصخش  فلتخم  عقاوم  رد  هک  دناهتفگ  دش و  لیدبت  نامثع  راتفر  يدج  نادقتنم  زا  یکی  هب  دعب  یکدنا 
دوخ عفن  هب  هفیلخ  مان  زا  دوخ  نارتشا  كاروخ  يارب  رازاب  زا  امرخ  هتـسه  دـیرخ  ماـگنه  هب  ناورم  ناـمثع ، رـسپ  ناـبا  مـالغ  دـلاخ ، هتفگ 
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وا هحلط  اّما  تسا ، هدادن  ار  راک  نیا  روتـسد  وا  هک  تساوخ  ترذـعم  نامثع  درک . ضارتعا  راک  نیا  هب  هحلط  نامز  نیا  رد  درک . هدافتـسا 
«4 . » درک هراشا  یهباشم  دروم  رد  رمع  يریگتخس  تقد و  هب  دیهوکن و  رتشیب  مهزاب  ار 

. دـش نابزمه  نامثع  خاک  هرـصاحم  ماگنه  رد  رـصم  نایـشروش  اب  درک و  نایغط  هب  توعد  ار  ناـنآ  تشون و  تاـیالو  هب  ییاـههمان  هحلط 
ناشن وا  هب  ار  هحلط  نیشیپ  ياههمان  یعـشاجم  یمیمت  میکح  نب  هّللا  دبع  تفر ، هرـصب  هب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  توعد  يارب  وا  هک  اهدعب 

«5 . » درک ناعذا  اهنآ  نتشون  هب  زین  هحلط  داد و 
نامثع هرابرد  همه  زا  شیب  هرصاحم  ماگنه  رد  يو  هحلط ، هب  هفیلخ  ياهششخب  دوجو  اب  هک  هتشاد  راهظا  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع 

«6 . » تشاد اور  تنوشخ  يریگتخس و 
هفوک و یعیـش  نایوار  هدـنیامن  بیترت  هب  هک  یبارعا ، فوع  و  ( 110 ف .  ) نیریـس نبا  زین  فنخم و  وبا  نوچمه  يدـعب  ناخّروم  تشادرب 

رـس هب  هرـصاحم  رد  هک  هفیلخ  هب  بآ  ندیـسر  زا  هک  دوب  هحلط  هدرک  تیاور  فنخم  وـبا  « 7 . » دوب نینچ  اقیقد  زین  دـندوب ، هرـصب  ینامثع 
، دربیم

______________________________

.20 ص 19 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 7. نامه ، ( 2)

.44 ص 43 ، نامه ، ( 3)
ص 29. نامه ، ( 4)

.230 ص 229 - ج 2 ، نامه ، ( 5)
ص 20. ج 5 ، نامه ، ( 6)

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هباحـص  نیب  رد  هک  دیوگیم  اصوصخم  نیریـس  نبا  ص 1169 . هنیدم ، خیرات  هبـش ، نبا  81 ؛ ص 71 ، نامه ، ( 7)
. تشادن يدج  تفلاخم  نامثع  اب  هحلط  هزادنا  هب  سک  چیه  هلآ 

ص:141  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نانآ اّما  درک ، مالـس  دوب  نانآ  نایم  رد  زین  هحلط  هک  نایـشروش  زا  یهورگ  هب  دوخ  هناـخ  ناویا  يـالاب  زا  ناـمثع  « 1 . » درکیم يریگولج 

هب وت  منک و  مالـس  وت  هب  هک  منیبب  ار  يزور  مدرکیمن  روصت  نم  هحلط ! يا  : » تفگ هحلط  هب  باطخ  نامثع  اذل  دنتفگن ، خساپ  ار  وا  مالس 
«2 «. » یهدن خساپ  نم  مالس 

يریگولج نامثع  گرم  زا  ات  تفر  هحلط  رادـید  هب  هرـصاحم  ماگنه  رد  هک  دـنکیم  تیاور  هفوک ، ناینامثع  زا  یلجب ، مزاح  یبا  نب  سیق 
«3 «. » دنوش قح  میلست  شیوخ  لیم  هب  هّیما  ینب  هک  یتقو  رگم  هن ؛ مسق ، ادخ  هب  : » داد خساپ  هحلط  اّما  دنک ،

رب دنکیم  تیاور  هدوب  نامثع  یندم  نارادفرط  كدنا  زا  یکی  ارهاظ  هک  نآرق ، هدـنروآدرگ  یندـم و  یباحـص  یـسوا ، هیراج  نب  عّمجم 
: تفگ هحلط  دیشکب » ار  وا  امش  منکیم  نامگ  : » تفگ خساپ  رد  عّمجم  دنکیم ؟ هچ  تبابرا  دیسرپ  نم  زا  رخسمت  هب  وا  متشذگ و  هحلط 

یباحـص هعیبر ، یبا  نب  شایع  نب  هّللا  دـبع  « 4 « » لسرم ربمایپ  کـی  هن  ددرگیمرب و  ادـخ  دزن  هک  تسا  هتـشرف  کـی  هن  دوش  هتـشک  رگا  »
شوگ دندوب  رد  نوریب  هک  یناسک  نانخس  هب  هک  تساوخ  نم  زا  وا  متفر و  نامثع  ندید  هب  هرـصاحم  یط  رد  هک  هدرک  تیاور  یموزخم ،

هک انثا  نآ  رد  دیوگیم  هّللا  دبع  دهد .» راتفر  رییغت  دـیاش  دـینک  ربص  : » تفگ يرگید  دـیتسه »؟ هچ  راظتنا  رد  : » تفگیم یکی  میهد . ارف 
نبا تساجنیمه .» : » دنتفگ تساجک »؟ سیدع  نبا  : » تفگ داتسیا و  درکیم  رذگ  اجنآ  زا  هک  هّللا  دیبع  نب  هحلط  میدوب  هداتسیا  وا  نم و 

: تفگ دوخ  نارای  هب  تشگزاـب و  سیدـع  نبا  هاـگنآ  تفگ ، يزیچ  هتـسهآ  يو  اـب  هحلط  هک  دـمایب  يرـصم ، نایـشروش  ربهر  سیدـع ،
«. دیآرد يو  شیپ  زا  ای  دور  درم  نیا  شیپ  یسک  دیراذگن  »
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هب وا  ار  نانیا  هک  نک  مک  نم  رس  زا  ار  هحلط  رش  ایادخ  : » تفگ هاگنآ  هداد » روتسد  وا  هب  هّللا  دیبع  نب  ۀحلط  ار  نیا  : » تفگ نم  هب  نامثع 
يدوس هک  مراودیما  هتخیگنارب . هتخیر و  نم  رس 

______________________________

. دنکیم دییأت  ار  هتکن  نیا  میقتسم  ریغ  ثوغی  دبع  نب  دوسا  نب  نمحرلا  دبع  تیاور  ص 71 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 76. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

مالّسلا هیلع  یلع  رب  ار  نامثع  هک  دوب  نآ  هب  روهـشم  84 ق ). ف .  ) یـسمحا یلجب  مزاح  یبا  نب  سیق  ص 407 . نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 3)
ج 8، بیذهت ، رجح : نبا   ) دندرکیمن تیاور  وا  زا  نانآ  زا  يرایسب  ور ، نیا  زا  دنتشاد و  شیارگ  عیشت  هب  هفوک  ناثدحم  دهدیم . حیجرت 

(. 387 ص 386 -
ص 74. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

ص:142  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ناملسم درم  نوخ  تفگیم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمیپ  زا  دنکفا . هّیلب  هب  اوران  هب  ارم  هک  دوش  هتخیر  شنوخ  دربن و  نیا  زا 

دنک انز  نز  نتـشاد  اب  هک  يدرم  ای  دوش ، هتـشک  دـیاب  هک  دوش  رفاک  یناملـسم  زا  سپ  هک  يدرم  دروم : هس  زا  یکی  رد  رگم  تسین  لالح 
نامثع هاگنآ  دـیوگ : دیـشکیم »؟ هچ  يارب  ارم  سپ  دـشاب . هتـشک  صاصق ، دروم  رد  هن  ار ، یکی  هک  يدرم  اـی  دوش ، راسگنـس  دـیاب  هک 

دبع « 1 . » دندرک میاهر  و  دینک » شیاهر  : » تفگ تشذگ و  نم  رب  رکب  یبا  نب  دـمحم  ات  دنتـشاذگن  هک  موش  نوریب  متـساوخ  نم  تفرب و 
وا لتق  زور  رد  نامثع  خاک  زا  جورخ  لاـح  رد  ار  نارمح ، نب  نادوس  رـصم ، نایـشروش  ربهر  هک  دروآ  رطاـخ  هب  اهدـعب  يزبا  نب  نمحرلا 

هنادنمتواخـس وا  اب  هک  نامثع  زا  رفنت  يارب  هحلط  « 2 « »؟ دنتشک ار  نافع  رـسپ  تساجک ؟ هّللا  دیبع  نب  ۀحلط  : » هتفگیم هک  هدینـش  هدید و 
نیـشناج هک  دوب  نئمطم  وا  الامتحا  دادیم . ماجنا  یلامعا  نینچ  یـصخش  یبلطهاـج  رـس  زا  طـقف  تشادـن و  یلیلد  چـیه  دوب  هدرک  راـتفر 

: دـیوگیم هک  اجنآ  رد  دراد  هراشا  وا  هب  درک  تئارق  ار  نآ  ساـبع  نبا  هک  ناـیجاح  هب  دوخ  ماـیپ  رد  ناـمثع  ارهاـظ  دـش . دـهاوخ  ناـمثع 
هدـمآ و زارد  نم  رمع  ناـشرظن  هب  هک  دـنریگب  قحاـنب  ار  تفـالخ  راـک  دـنهاوخیم  دنتـشذگ و  نآ  زا  دنتـشاذگب و  ار  قـح  ناشیـضعب  »

«3 .« » دنزادنا شیپ  ار  ریدقت  دناهتساوخ  هداد و  هولج  ناشرظن  رد  ار  تفالخ  ناشیوزرآ 
وا اب  نامثع  تموکح  زاغآ  زا  هشیاـع  ارهاـظ  درکیم . یناـبیتشپ  هحلط ، دوخ ، دـنواشیوخ  ياـهیبلطهاج  زا  هک  دوب  رکب ، وبأ  رتخد  هشیاـع ،

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  رگید  حطس  هب  ار  وا  قوقح  نامثع  دشاب ، قثوم  دنکیم  لقن  یبوقعی  هک  یتیاور  رگا  اریز  تشاد ، تموصخ 
نخس نامثع  هیلع  هنیدم  دجسم  رد  اتحارص  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  الامتحا  « 4 . » داد شهاک  هلآ  و 

______________________________

ص 3000. ج 1 ، يربط ، ( 1)
. دوـب مالّـسلا  هیلع  یلع  رادـفرط  يزبا  نب  نمحرلا  دـبع  هک  تفگ  دـیاب  ددرگرب ، وا  هب  اـعقاو  تیاور  رگا  . 3001 ص 3000 - ناـمه ، ( 2)

هیلع یلع  دـنزرف  هیفنح ، نب  دـمحم  نآ  ساسا  رب  هک  دـنکیم  لقن  وا  زا  یمق  یفوک و  دنـس  هلـسلس  ناـمه  اـب  ار  يرگید  تیاور  يرذـالب 
. تسیرگن طایتحا  اب  دیاب  ار  تیاور  ود  ره  نیا  ص 94 .) ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دش نامثع  زا  تیامح  يارب  ردپ  نتفر  عنام  مالّسلا 
نایرصم يوس  زا  نامثع  خاک  هرصاحم  ماگنه  رد  هحلط  هک  هدرک  تیاور  ینامثع  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  ص 3042 . ج 1 ، يربط ، ( 3)

هیلع یلع  هارمه  هب  درکیم  كرت  ار  ناـنآ  هک  بورغ  ماـگنه  اـما  دوب ، ناـنآ  اـب  زین  رکب  یبا  نب  دـمحم  تشاد . هدـهع  هب  ار  ناـنآ  يربهر 
تایاور رد  ص 1171 .) هنیدم ، خـیرات  هبـش ، نبا   ) دنتـسه مالّـسلا  هیلع  یلع  رما  تحت  نایـشروش  هک  دـنتفگیم  مدرم  هب  راّمع  مالّـسلا و 

ك: الثم ر .  ) دریگب تسد  رد  ار  روما  نایرج  هحلط  ادابم  هدوب  نارگن  رایسب  هک  هدش  فیصوت  ياهنوگ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگید  ینامثع 
(. 1199 ص 1197 - نامه ،
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مالسا ردص  هنیمز  رد  یقثوم  عجرم  الومعم  هک  ار ، یبوقعی  تیاور  نزواهلو  ص 105 . هشیاع ، توبآ ، ك : ر . ( 4)
ص:143  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. تشاد يراک  نینچ  ماـجنا  يارب  ار  تیعقوم  نیرتهب  دوب ، تفـالخ  راذـگهیاپ  رتخد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رـسمه  هشیاـع  تفگ .
زا مه  نامثع  درک و  دیعبت  هنیدم  هب  هفوک  رد  یمارآان  داجیا  هناهب  هب  ار  نیتسخن ، هباحص  زا  دوعسم ، نب  هّللا  دبع  هبقع ، نب  دیلو  هک  ینامز 
زا دهاش  راهچ  دعب  یکدنا  « 1 « »؟ ییوگیم ازـسان  ادخ  لوسر  هباحـص  هب  ایآ  نامثع : : » دروآرب گناب  هشیاع  تفگ ، ازـسان  ار  وا  ربنم  زارف 

نامثع : » تشاد راهظا  وا  دندرب و  تیاکش  هشیاع  هب  درک ، دیدهت  ار  نانآ  نامثع  نوچ  دنهد . تداهش  دیلو  رمخ  برـش  هب  ات  دندمآ  هفوک 
«2 «. » تسا هدرک  دیدهت  ار  نادهاش  هدش و  نآرق  یعرش  دودح  يارجا  عنام 

هناخ زج  قارع  ناقـساف  ناشکندرگ و  ایآ  : » تفگ مشخ  اب  دینـش و  هشیاع  هناخ  نورد  زا  ار  ادـص  رـس و  نیا  نامثع  يرهز ، تیاور  هب  اـنب 
گناب وا  رب  تشادرب و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ياهـشفک  زا  یکی  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  هشیاع  دناهتفاین »؟ يرگید  هاگهانپ  هشیاع 

: دز
دندمآ و درگ  دجسم  رد  ارجام  نیا  ربخ  ندینـش  اب  مدرم  ياهداهناو .» ار  شفک ، نیا  بحاص  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  وت  »

دنتفر نامثع  رادید  هب  هباحـص  زا  یهورگ  دنک . هلخادم  راک  نیا  رد  دراد  قح  تسا ، نز  هک  هشیاع ، ایآ  هک  دنتخادرپ  وگتفگ  هب  اجنآ  رد 
«3 . » دنک رانکرب  ار  شردارب  دش  راچان  وا  و 

شفک کی  هماج و  کی  وم ، رات  کی  وا  دروآ . دیدپ  دجـسم  رد  ار  یهباشم  هنحـص  هملـس  ما  هارمه  هب  هشیاع  زین  رـسای  راّمع  يارجام  رد 
شفک سابل و  يوم ، هک  نآ  لاح  دیاهدرک ،! اهر  ار  ناتربمایپ  ّتنس  دوز  هچ  امش  : » دز دایرف  دروآ و  نوریب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

«. تسا هدشن  هنهک  زونه  وا 
«4 . » دندرک یتفگش  راهظا  دنتفشآرب و  تخیگنایم  رب  ار  اهنآ  صاع  نب  ورمع  هک  تیعمج  دنام و  شوماخ  دش و  نیگمشخ  نامثع 

______________________________

یلک روط  هب  نامثع ، اب  هشیاع  تابسانم  هرابرد  تشاددای 3 .) ص 126 ، ج 6 ، اهسیونشیپ ، اههصالخ و   ) تسا هتفریذپ  دوشیمن ، هدرمش 
.131 ص 100 - هشیاع ، توبآ ، ك : ر .

هس تدم  هب  زین  ار  وا  قوقح  دننک ، جارخا  هفوک  زا  ار  دوعسم  نبا  داد  روتسد  هک  نآ  رب  هوالع  نامثع  ص 36 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
(. هنیدم ص 1049 خیرات  هّبش ، نبا   ) درک عطق  لاس 

ص 34. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
.181 ص 180 - ج 4 ، یناغا ، ( 3)

ناوتیمن ار  رسای  رامع  يارجام  خیرات  ددرگیمزاب . يرهز  هب  تیاور  نیا  دنس  هلسلس  . 89 - 88 ، 49 ص 48 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
هب اما  دنادیم . دوعسم  نبا  يارجام  زا  شیپ  ار  نآ  نامز  توبآ  درک . صخشم  تقدب 

ص:144  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رکنم يو  نامثع ، لتق  زا  سپ  دـنچ  ره  درکیم ، بیغرت  شروش  هب  ار  نانآ  تشونیم و  تایالو  هب  زین  ییاـههمان  داـیز  لاـمتحا  هب  هشیاـع 
یتقو دشاب . هشیاع  راک  دیاب  اههمان  نیا  هک  دوب  نیا  ناگمه  روصت  اّما  دشیم ، هتـشون  نانمؤم  ناردام  مامت  مان  هب  اههمان  نیا  دـش . رما  نیا 

هب مهاوخب  رگا  ادـخ  رب  هانپ  : » هک درک  باطخ  اسر  گـناب  اـب  رتشا ، کـلام  هفوک ، نایـشروش  ربهر  هب  ناـمثع  هناـخ  هرـصاحم  ناـمز  رد  وا 
ام هب  امـش  : » دنک يروآدای  وا  هب  تسناوت  رتشا  کلام  مهد » نامرف  ناشیا  تمرح  کته  نانآ و  ياوشیپ  نتـشک  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر 

نادرگاش زا  ینادمه ، عدجا  نب  قورـسم  « 1 « » دیشکیم رانک  ار  دوخ  هتـشگ  روهلعـش  امـش  لامعا  رثا  رد  گنج  هک  کنیا  دیتشون و  همان 
وا هب  قورـسم  دـندیرب . رـس  يدنفـسوگ  نوچمه  ار  نامثع  ارچ  هک  درک  شنزرـس  ار  مدرم  هشیاع  هک  هدرک  تیاور  دوعـسم ، نبا  هتـسجرب 
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: تفگ
ثدحم شمعا ، دشاب . هتـشون  اهنآ  هب  رطـس  کی  یتح  هک  دـش  رکنم  هشیاع  دـننک .» مایق  وا  هیلع  يداد  روتـسد  یتشون و  همان  مدرم  هب  وت  »

هفیذح یبا  نب  دمحم  « 2 . » دناهدش هتـشون  وا  مان  هب  اههمان  هک  دنتفای  داقتعا  مدرم  مومع  نیاربانب ، هک  هدرک  رظن  راهظا  هراب  نیا  رد  یفوک ،
زا « 3 ( » 136 ف .  ) یمرـضح ثراـح  نب  میرکلا  دـبع  درکیم . هدافتـسا  رـصم  رد  شروش  نتخیگنارب  يارب  نینمؤملا  تاـهما  ياـههمان  زا 

نینچ اریز  درادن ، ینادـنچ  شزرا  وا  یهاوگ  نیا  «. 4  » درکیم لعج  ار  اههمان  نیا  نایـشروش  ربهر  هک  تسا  هدش  یعّدم  رـصم ، ناینامثع 
نکمم هکنیا  رب  تسا  ناینس  يدعب  عامجا  هدنهد  ناشن  وا  هتفگ  تشاد . دوجو  زین  هفوک  رد  ییاههمان 

______________________________

. تسا هداد  يور  نآ  زا  دعب  یتدم  هعقاو  نیا  دایز  لامتحا 
.1225 ص 1224 - هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  102 ؛ نامه ، ( 1)

ص 176. (، 1977 قشمد ،  ) يرمعلا ءایض  مرکا  ششوک  هب  خیرات ، هفیلخ ، ص 103 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
ای يرعـشا  یـسوم  وبأ  ندرامگ  صاع و  نب  دیعـس  يراـنکرب  راتـساوخ  نآ  رد  هک  دوب  ناـمثع  هب  رتشا  هماـن  ناگدـنروآ  هلمج  زا  قورـسم 

درک شنزرس  ار  رامع  رتشا و  قورسم  نامثع ، لتق  زا  سپ  ص 46 .) ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوب هدش  هفوک  تموکح  هب  نامی  نب  ۀفیذح 
نادمه نانز  هتفگ  وا  شیاتـس  رد  هفوک  ناینامثع  زا  یبعـش  اماّوق .) اماّوص  هومتلتق   ) دوب زامن  هزور و  رد  هشیمه  هک  دیاهتـشک  ار  يدرم  هک 
تیاور ثیدح  وا  زا  تسا و  کیدزن  هشیاع  هب  قورسم  هک  دوب  روهـشم  (. 503 ص 502 - نامثع ، رکاسع ، نبا   ) دناهدازن قورسم  نوچمه 

. درکیم
.372 ص 371 - ج 6 ، بیذهت ، رجح ، نبا  ( 3)

شیارگ رظن  نیا  هب  توبآ  تیاور ، نیا  لصا  هراـبرد  ص 14 . ، 1912 ندنل ، تسگ ، مامتها  هب  ةاضقلا ، باتک  ةالولا و  باتک  يدـنک ، ( 4)
لقن ار  يدـننام  هناـسفا  رایـسب  يرـصم  تیاور  زین  هعیهل  نبا  ص 124 ) هشیاع ،  ) دـندوب یلعج  هشیاـع  هب  بوسنم  ياـههمان  ماـمت  هک  دراد 

(. 1154 ص 1153 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا   ) تسا هدش  مهتم  نانمؤم  ناردام  ياههمان  لعج  هب  هفیذح  یبا  نبا  نآ  رد  هک  دنکیم 
ص:145  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دشاب هتشون  نیدشار  يافلخ  زا  سک  نیموس  هیلع  ار  ییاههمان  نینچ  هشیاع  تسین 
لوصا ظفح  يارب  دوب ، لوا  هفیلخ  رتخد  نینمؤملا و  ما  هک  وا  تشادـن . یـصخش  هزیگنا  طقف  نامثع  اب  هشیاـع  نوزفازور  ینمـشد  اـنئمطم 

هب تعرـسب  شیرق  تفالخ  نامثع ، نامز  رد  هک  دـیدیم  وا  درکیم . تیلوئـسم  ساسحا  زین  دوب ، هداهن  داینب  شردـپ  هک  تفـالخ  یـساسا 
رب تساوخ . رظن  وا  زا  دمآ و  نینمؤملا  ما  رادـید  هب  نارحب  نامز  رد  نامثع  دوشیم . لیدـبت  يوما  نادـناخ  عفن  هب  یثوروم  یهاشداپ  کی 

ار يرعشا ) یسوم  وبا   ) سیق نب  هّللا  دبع  صاع و  رمع و  دیاب  هک  تفگ  وا  هب  هشیاع  یکم ، یماش و  نایجاح  هب  نامثع  دوخ  ياههمان  قبط 
دوخ ماقم  هب  نیـشیپ  هفیلخ  يوس  زا  هک  هیواعم  دراد . هاگن  دوخ  ماقم  رد  ار  زیرک  نب  رماع ) نب  هّللا  دـبع   ) هیواـعم و دراـمگب و  تیـالو  هب 

هب زین  ار  ورمع  هک  دندوب  هتساوخ  نامثع  زا  دندوب ، یـضار  وا  زا  شنایهاپـس  درکیم و  تموکح  دوخ  ورملق  رب  یبوخب  دوب ، هدش  بوصنم 
«1 . » درکیم تموکح  بوخ  شنیمزرس  رب  دندوب و  یضار  وا  زا  مه  وا  نازابرس  هک  ارچ  دنادرگزاب ، دوخ  نیشیپ  تموکح 

، لیلدیب دایز  لامتحا  هب  ییاهنظ ، ءوس  هک  تسناد  نآ  هناشن  ناوتیم  ار  رما  نیا  دـشاب . زیگناتفگـش  دـیاش  اجنیا  رد  هیواعم  زا  ندرب  ماـن 
رظن دروم  درف  رانکرب و  زین  تشاد ، وا  اب  يدرـس  اتبـسن  طـباور  هک  ار ، هیواـعم  نوچمه  یـسک  یتح  تسا  نکمم  ناـمثع  هک  تشاد  دوجو 

دناوتیم هک  ییاـج  اـت  دـهد  ناـشن  هک  درب  ماـن  لـیلد  نیا  هب  رماـع  نب  هّللا  دـبع  وا و  زا  مه  ناـمثع  اـنئمطم  دـنک . يو  نیزگیاـج  ار  دوـخ 
تموکح هب  هرابود  نایفوک  راشف  تحت  هشیاع ، اب  رادـید  زا  شیپ  زین  ار  يرعـشا  یـسوم  وبا  وا  دزاـسیم . هدروآرب  ار  هشیاـع  ياههتـساوخ 

راکشآ هک  دوب  هدش  حتف  ياهنیمزرس  رب  ییاورنامرف  رد  نایوما  راصحنا  نتسکش  هشیاع ، ياهتساوخرد  یلـصا  نومـضم  اّما  درک . بوصنم 
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ناـفلاخم يدـج و  نادـقتنم  زا  یکی  ددـجم  باـصتنا  هژیوـب  تفرگیم . ماـجنا  ناـیوما  نیب  رد  تفـالخ  ظـفح  نیمـضت و  تـهج  رد  دوـب 
. دشاب نایوما  ياهیبلطهاج  راهم  رد  يدنمتردق  لماع  تسناوتیم  صاع  ورمع  ینعی  نامثع  تخسرس 

عنام هنیدم  رد  هشیاع  روضح  دیاش  هک  نآ  دیما  هب  نامثع  دنورب . جـح  هب  دـنتفرگ  میمـصت  هملـس  ّما  هشیاع و  نامثع ، ییاهن  هرـصاحم  یط 
ناورم دوش  نایشروش  زیمآتنوشخ  لامعا 

______________________________

، هیواعم هن  وا ، نآ  رد  هدـش و  هدرب  مان  نایماش  هب  هماـن  رد  اـهنت  رماـع  نب  هللا  دـبع  زا  . 3043 ج 1 ، يربط ، 377 ؛ نامثع ، رکاـسع ، نبا  ( 1)
. تسا بوبحم  شنایهاپس  نایم  رد  دنکیم و  تموکح  بوخ  هک  هدش  فیصوت  یصخش 

ص:146  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد نامثع  ناج  ظفح  يارب  دننک  بیغرت  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  « 1  » دیـسا نب  باّتع  نب  نمحرلا  دبع  ینعی  دوخ  ناگدازومع  زا  رگید  یکی  و 

كرت ار  رهـش  بوشآ  هنتف و  شتآ  نتخورفا  زا  سپ  وا  هک  دش  روآدای  رادـشین  هنارعاش و  یترابع  اب  ماجنارـس  ناورم  یتقو  دـنامب . هنیدـم 
ایرد هب  دربـب و  دوخ  اـب  ار  يو  اـت  دریگ  ياـج  وا  نیجروخ  رد  تسناوتیم  ناـمثع  شاـک  يا  : » تفگ ناورم  هب  مشخ  اـب  هشیاـع  دـنکیم ،

«2 «. » دنکفا
وا رب  دوب ، هدرک  لیـسگ  هّکم  هب  نایجاح  هب  دوخ  مایپ  غالبا  يارب  ار  وا  هفیلخ  هک  سابع  نب  هّللا  دـبع  دوب ، لصلـص  رد  هشیاع  هک  یماـگنه 
هک وت  ادـخ ، هب  ار  وت  سابع ، نبا  يا  : » تفگ وا  هب  تشاد  میب  نایجاح  رب  ماـیپ  نیا  ریثأـت  زا  هک  هشیاـع  هّللا ، دـبع  تیاور  هب  اـنب  تشذـگب .

يراک يارب  اهرهـش  زا  دناهدش و  نشور  دناهتفای و  تریـصب  هک  زادـنا  دـیدرت  هب  نک و  تسـس  درم  نیا  هرابرد  ار  ناسک  يراد  اسر  ینابز 
رـسپ شور  هب  دوش  هفیلخ  رگا  هدرک ، هدامآ  اهدـیلک  اـههنیزخ  اـهلاملا و  تیب  يارب  هک  ماهدـید  ار  هّللا  دـیبع  نب  ۀـحلط  دـناهدمآ . گرزب 
يور اـم  راـی  هب  زج  مدرم  دـیآ  شیپ  ياهثداـح  ناـمثع ]  ] درم نیا  يارب  رگا  ناـج ، رداـم  : » متفگ دـیوگ : دوریم ». رکب  وـبأ  دوـخ  يوـمع 

«3 «. » منک هلداجم  هرظانم و  وت  اب  مهاوخیمن  هک  منامیم  شوماخ  : » تفگ سپ  دنروآیمن »
هک داد  روتـسد  وا  دوب ، هدیـسرن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ربخ  زونه  اـّما  دیـسر ، هّکم  هب  ناـمثع  راـک  زیگناتقر  ناـیاپ  راـبخا  هک  یناـمز 
وبا هک  هنوگنامه  دروآ ، دـهاوخ  یتخبدـب  نایوما )  ) شمدرم يارب  ناـمثع  مدـقتعم  نم  : » درک مـالعا  دـنزاس و  اـپرب  مرح  رد  ار  شاهمیخ 

رد نایفس 
______________________________

یبا نبا  دوب . هارمه  دارفا  نیا  اب  زین  نامثع  رادافو  نابیتشپ  رادهنازخ و  تباث ، نب  دـیز  ص 25 ) ج 5 ، تاقبط ،  ) دعـس نبا  تیاور  هب  انب  ( 1)
هارمه وا  اب  تساوخ  تباث  نب  دیز  زا  ناورم  نآ  ساسا  رب  هک  دنکیم  لقن  ار  یتیاور  يدقاو  رادـلا  باتک  زا  ص 7 ) ج 3 ، حرش ،  ) دیدحلا

. تفگن چیه  خساپ  رد  وا  تخاس و  رابتعایب  ار  وا  دوب  هتفرگ  نامثع  زا  تباث  نب  دیز  هک  ییاهلوپ  اهنیمز و  ندرمشرب  اب  هشیاع  دوش .
ص هشیاع ، توبآ ، ك : هشیاع ر . نانخـس  ارجام و  نیا  هراـبرد  نوگاـنوگ  تاـیاور  هظحـالم  يارب  ص 75 . ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 2)

دیدرت راهظا  ناتساد  نیا  تحـص  هب  تبـسن  یناتیاک  درک . ییوزرآ  نینچ  ود ، ره  نامثع ، ناورم و  هرابرد  وا  تایاور ، زا  یکی  هب  انب  . 124
هدش و هتخاس  بوخ  شاهنانیبدب  یگتخپان  دوجو  اب  ناتساد  نیا   » هک درادیم  راهظا  اما  دوب ، هدید  ار  هعیـش  يدقاو  تیاور  طقف  اریز  هدرک 
ار نآ  ياهیگژیو  يدایز  دـح  ات  زونه  دوخ  هنابلطهاج  ياههشقن  قیمع و  رفنت  اب  ربمایپ  هدـنرازآ  هویب  هک  تسه  یلهاـج  نز  کـی  روخ  رد 

ص 197. ج 8 ، مالسا ، خیرات  « ) تشاد
ص 304. ج 1 ، يربط ، ( 3)

ص:147  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هّللا یّلـص  ربمایپ  نامز  رد  هچنآ  هب  ار  عاضوا  هحلط  کنیا  تفگ  یلایخشوخ  اـب  وا  «. 1 « » درک التبم  یتخبموش  هب  ار  شمدرم  ردـب  گنج 
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. دنادرگیمزاب دوب  هلآ  هیلع و 
ریبز كرتشم  عضوم  تلع  هب  دنهد  ناشن  دناهدیشوک  يدعب  عبانم  « 2 . » دوبن هارمه  هشیاع  هحلط و  اب  نامثع ، ینمشد  رد  دسا  هفیاط  زا  ریبز 

بهو یّتح  تسا . هتشاد  کیدزن  طابترا  هحلط  اب  زین  ارجام  نیا  رد  وا  لمج ، گنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  رد  هشیاع  هحلط و  اب 
هتـشاد تراظن  تحت  نامثع  هناخ  هرـصاحم  ماگنه  رد  ار  روما  ناـیرج  هحلط  هارمه  هب  ریبز  هک  تسا  هدرک  رکذ  يرـصب ، خّروم  ریرج ، نب 

هیلع یلع  اـب  دوخ  نیـشیپ  داـحتا  هفیلخ  باـختنا  ناـیرج  رد  ریبز  میتفگ ، رتشیپ  هک  ناـنچ  تسا  تقیقح  زا  رود  بلطم  نیا  اـّما  « 3 . » تسا
هک ینامز  ات  ار  وا  داد و  ناشن  ریبز  زا  ار  دوخ  ساپـس  ینادردـق و  دـعب  یکدـنا  زین  نامثع  درک . ینابیتشپ  ناـمثع  زا  تسکـش و  ار  مالّـسلا 

تسد زا  ار  دوخ  يانعم  غولب  هب  ورمع  ندیسر  اب  ریبدت  نیا  دنچ  ره  تفرگ . رظن  رد  دوخ  ینیشناج  يارب  دسرب  غولب  هب  نامثع ، رسپ  ورمع ،
طابترا دوب ، وا  رـسمه  ءامـسا  شرتگرزب  رهاوخ  هک  مه ، هشیاـع  اـب  اـّما  درکن ، عطق  ـالماک  هفیلخ  اـب  ار  دوخ  هطبار  هاگچـیه  ریبز  اـّما  داد ،

هفیلخ رب  راشف  لامعا  رد  ریبز  دـیدرتیب  « 4 . » دزیگنارب نامثع  هیلع  ياهزادـنا  ات  ار  وا  هدوب  هدـش  قفوم  صاع  ورمع  دـیاش  تشاد . کیدزن 
اب يدرف  تفلاخم  زا  اّما ، دش ، ناتسادمه  نیتسخن  هباحص  رگید  اب  دوخ ، ذوفنرپ  نادنواشیوخ  ذوفن  زا  نتـساک  دوخ و  شور  حالـصا  يارب 

هب هک  تسا  دیعب  و  « 5  » دیزرو يراددوخ  هفیلخ 
______________________________

(. ریرج نب  بهو   ) ص 91 ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
دوخ برعلا  بلاثم  باتک  رد  يدـع  نب  مثیه  دـسریمن . دـسا  ینب  هفیاط  هب  اعقاو  وا  بسن  هک  تشاد  دوجو  ییاهاعدا  زین  ریبز  هرابرد  ( 2)

. دوب هتفرگ  یگدناوخدنزرف  هب  دوب  نایطبق  زا  هک  ار  ماّوع ، ریبز ، ردپ  دوب و  هدرک  رفس  رـصم  هب  ریبز ، گرزبردپ  دلیوخ ، هک  دنکیم  رکذ 
ار ماّوع  یگدناوخدنزرف  نایطبق و  هب  نانآ  هقالع  نآ  رد  هک  دنکیم  هراشا  دلیوخ  لآ  هیلع  تباث  نب  ناّسح  هیوجه  هب  وا  هک  تسا  راکشآ 

(. ص 374 ج 1 ، ناوید ، ناّسح ، ص 68 ؛ ج 11 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) تسا هدرک  نایب 
نامثع لتق  هرابرد  دوخ  ینالوط  تیاور  ریرج  نب  بهو  رمألا . یلع  یلوتـسا  دـق  ۀـحلط  ریبزلا و  ناک  ص 90 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

ار نآ  بهو  دوـخ  اـما  تسا ، يرهز  نآ  زا  تیاور  نیا  ياوـتحم  زا  یـشخب  دـنچ  ره  دـهدیم . تبـسن  يرهز  هب  ار  ( 92 ص 88 - نامه ، )
. تسا هدرک  فیلأت 

ص 130. باتک ، نیمه  كر : ص 2967 ، ج 1 ، يربط ، ( 4)
تیعونمم هک  ار  يوما  یلاوم  زا  نت  دنچ  ریبز  نآ  رد  هک  دـنکیم  رکذ  ییارجام  تسا  یقثوم  ریغ  درف  هک  دیـسا  وبا  يالوم  دیعـس  وبا  ( 5)

درک و یهاوخترذـعم  هفیلخ  زا  ریبز  درک و  شنزرـس  ار  يو  نامثع  دز . کتک  دـندوب  هدرکن  تیاـعر  ار  ناـمثع  يوس  زا  ـالاک  راـکتحا 
نیا (. ] 1006 ص 1005 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا   ) تفرگ رارق  وا  ششخب  دروم 

ص:148  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
یصو ار  ریبز  دوب ، هتفرگ  رارق  نامثع  یتمرحیب  دروم  هک  دوعسم ، نب  هّللا  دبع  دشاب . هدناوخ  ارف  شروش  هب  ار  اهنآ  هتـشون و  همان  تایالو 

هک دـنک  عناق  ار  نامثع  تسناوت  ریبز  دوعـسم ، نبا  گرم  زا  سپ  درازگب . زامن  وا  هزانج  رب  دـیابن  نامثع  هک  درک  تیـصو  داد و  رارق  دوخ 
نامثع نوخ  ماقتنا  نتفرگ  هناهب  هب  ریبز  هحلط و  هک  اهدعب  « 1 . » دزادرپب شنادنزرف  هب  دوب ، هدـش  مورحم  نآ  زا  وا  دوخ  هک  ار ، يو  قوقح 

ریبز سپس  تسا . هدمآ  يرگید  بلاطم  دندوب  هدرک  تفایرد  البق  هک  وا  ياههمان  رد  دندرک  يروآدای  هحلط  هب  نایرصب  دندمآ ، هرـصب  هب 
«2 . » دیاهدرک تفایرد  نامثع  هرابرد  ياهمان  چیه  نم  زا  ایآ  دیسرپ  نانآ  زا 

درگ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دجـسم  رد  یهورگ  تفگ  وا  هب  تفر و  وا  رادید  هب  ریبز  هک  دوب  نامثع  هناخ  هرـصاحم  لیاوا  رد  الامتحا 
هک درک  قیوشت  ار  نامثع  ریبز  دناهنالداع . یتیعـضو  رارقتـسا  راتـساوخ  دننک و  يریگولج  وا  هیلع  تنوشخ  لامعا  زا  دناهدامآ  دـناهدمآ و 

ياهحالس اب  مدرم  تفر ، نوریب  وا  هارمه  هب  نامثع  هک  یماگنه  دنک . وگتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نارـسمه  اب  نانآ  هارمه  دورب و 
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، بیترت نیدب  « 3 . » دشاب متس  زا  يریگولج  ای  قح  راتساوخ  هک  مدیدن  ار  یـسک  تفگ  ریبز  هب  تشگزاب و  نامثع  دندرب . موجه  وا  هب  دوخ 
. دنام هجیتنیب  يرگیجنایم  يارب  ریبز  ياهشالت 

فیاوط زا  فوع ، نب  ورمع  ینب  دهد  ربخ  وا  هب  هک  داتسرف  نامثع  دزن  هب  ار  هبیبح  وبا  شیالوم  نامثع ، هناخ  هرـصاحم  نامز  رد  ادعب  ریبز ،
هفیلخ هک  دید  هبیبح  وبا  دوب و  ناتـسبات  مرگ  ياهزور  زا  یکی  زور  نآ  دننک . تعاطا  دـهد  نامرف  وا  هک  هنوگره  دـناهدامآ  سوا ، گرزب 

ورمع و ینب  يراداـفو  هـک  داد  ربـخ  وا  هـب  هبیبـح  وـبا  دراد . ور  شیپ  رد  هدــش  نـهپ  طاــبر )  ) ییاــهرداچ بآرپ و  نـکارم )  ) ییاــهنگل
رظتنم اـی  ددـنویپیم و  هناـخ  زا  ناعفادـم  هورگ  هب  گـنردیب  ریبز  دـیامرفب  هفیلخ  رگا  و  تسا . هدرکن  يرییغت  هفیلخ  زا  ریبز  يرادربناـمرف 

ینب دورو 
______________________________

.[ م دشن . تفای  هنیدم  خیرات  رد  هدش  دای  یناشن  رد  بلطم 
تئارق ار  صربا  نب  دـیبع  زا  یتیب  دوعـسم  نبا  هراـبرد  ریبز  هک  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  ص 37 . ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، 1050 ؛ نامه ، ( 1)

یـس لاس  رد  هک  دادقم  هزانج  رب  نامثع  دناهتفگ  دناوخ . ورمع )  ) دوسا نب  دادـقم  هرابرد  ار  تیب  نیا  يو  يرگید ، تیاور  هب  انب  اما  درک ،
هک دـنکیم  نایب  اـحیولت  تیاور  نیا  دوتـس . ار  وا  درازگ و  زاـمن  ( 116 ص 115 - ، 1 / 3 تاقبط »، دعـس ، نبا   ) تشذـگرد يرجه  هس  و 

. دوب هدش  عطق  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  وا  دیدش  يرادفرط  ببس  هب  زین  دادقم  قوقح 
ص 57. ج 9 ، مالسا ، خیرات  ص 3127 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)

.1193 هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  فنخم . وبا  زا  لقن  هب  ص 76  ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص:149  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ینب رظتنم  دهدیم  حیجرت  هک  تفگ  راصتخا  هب  دوتـس و  ار  وا  يرادافو  ریبز و  نامثع ، دـنک . عافد  وا  زا  نانآ  کمک  اب  هک  دوشیم  ورمع 
«1 . » دیسر لتق  هب  ورمع  ینب  ندیسر  زا  شیپ  نامثع  دننک . تیامح  وا  زا  يرترثؤم  تروص  هب  هللا  ءاش  نا  هک  دنامب  ورمع 

تفه تسیب و  لاس  هب  دعـس  نب  هّللا  دـبع  یهدـنامرف  هب  هّیقیرفا  دربن  رد  هک  ارچ  تشاذـگیم ، يداـیز  مارتحا  ریبز  نب  هّللا  دـبع  هب  ناـمثع 
بحاص يروگیرگ )  ) ریجرج نآ  زا  هدافتـسا  اب  دوب و  هدید  یفعـض  هطقن  نمـشد  هاپـس  فص  رد  يو  دوب . هدرک  افیا  یمهم  شقن  يرجه 

هب ار  وا  نامثع  اهدـعب  « 2 . » دـیوگزاب هنیدـم  ربنم  زارف  زا  ار  دوخ  دربن  حرـش  داد  هزاجا  وا  هب  ائانثتـسا  هفیلخ  دوب . هتـشک  ار  یناـنوی  بصنم 
هـشیاع دوخ  هلاخ  ریثأت  تحت  ـالامتحا  وا  « 3 . » دنتـشاد هدـهع  رب  ار  نآرق  یمـسر  يروآدرگ  راـک  هک  درک  بوصنم  یهورگ  رد  تیوضع 

دورو نامز  رد  شردپ  وا و  وا ، دوخ  تیاور  هب  انب  دزیگنارب . وا  هیلع  ار  شردـپ  دیـشوکیم  تشاد و  ینمـشد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تدـشب 
هک درک  داهنـشیپ  ریبز  درک . دیاب  هچ  وت  رظن  هب  دیـسرپ  ریبز  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندید . ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هنیدم  هب  يرـصم  نایـشروش 

سپس دیدنسپ و  ار  وا  رظن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنک . ییامنهار  ار  اهنآ  هن  دوش و  نانآ  عنام  دنک  یعـس  هن  دنامب و  هناخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ییامنهار ار  نانآ  دـناسر و  دـهاوخ  يرای  نانآ  هب  انئمطم  وا  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » تفگ دوخ  ردـپ  هب  هّللا  دـبع  هاگنآ  درک . كرت  ار  ناـنآ 

دهاوخ يرای  نانمؤم  ریما  دض  رب  درک و  دهاوخ 
______________________________

هلظنح نامثع  لتق  زا  دعب  . 375 ص 374 - نامثع ، رکاسع ، نبا  رد : دـنراد  توافت  رگیدـکی  اب  یکدـنا  هک  ار  تیاور  نیا  تروص  ود  ( 1)
هدولآ رطاخ  هب  ار  راّجن  ینب  هک  یلاح  رد  دنکیم ، نیـسحت  دهع  هب  يافو  ببـس  هب  ار  فوع  نب  ورمع  ینب  تسا  ینامثع  دوخ  هک  عیبر  نب 

ینب فوـع و  نب  ورمع  ینب  ینعی  سوا ، هلیبـق  زا  هفیاـط  ود  ردـکنم  نبا  دـمحم  (. 554 ص 553 - نامه ،  ) دـنکیم وجه  تنایخ  هب  ندـش 
(. ص 1280 هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا   ) درامشیم نامثع  رادفرط  ار  هثراح 

. تسا هدمآ   60 ص 59 - ج 6 ، یناغا ، رد  هدنام ، یقاب  ریبز  نادناخ  رد  هک  یتروص  هب  ریبز ، نب  هللا  دبع  گنج  حرش  ( 2)
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. داتسرف نامثع  دزن  هب  ار  وا  تسین و  وت  زا  رتهتسیاش  يزوریپ  تراشب  ندناسر  يارب  سک  چیه  تفگ  ریبز  نب  هّللا  دبع  هب  دعس  نب  هّللا  دبع 
رازه دصناپ  هب  ار  میانغ  سمخ  ناورم  دندرک . میـسقت  دنتخورف و  ار  میانغ  دـمآ و  نامثع  دزن  هب  نم  زا  سپ  ناورم  هک  دـیازفایم  ریبز  نبا 

دـسریمن رظن  هب  هک  دش ، ناورم  هرهب  لافنا  ریبز و  نب  هّللا  دبع  بیـصن  راختفا  بیترت ، نیدب  دیـشخب . وا  هب  ار  نآ  نامثع  هک  دـیرخ  مهرد 
نب ماشه  ار  ربنم  زارف  زا  گنج  نایرج  ییوگزاب  يارب  ریبز  نب  هّللا  دـبع  زا  نامثع  تساوخرد  يارجاـم  دـشاب . هداد  ناـشن  دربن  رد  ار  دوخ 
چیه (. 186 - 185 ، 1922 ناهوین ، يراـت ، ماـمتها  هب  اـهرابخا ، رـصم و  حوتف  مکحلا ، دـبع  نبا   ) تسا هدرک  تیاور  هّللا ، دـبع  هون  هورع ،

تسرد (، 190 - 189 ج 7 ، مالسا ، خیرات   ) هتفگ یناتیاک  هک  نانچ  تسا ، لیامتم  نایریبز  يوس  هب  هک  ار  يرصم  تیاور  هک  تسین  یلیلد 
. مینادن

ص 48. ج 2 ، نآرق ، خیرات  یلاوش ، هکدلون و  ( 3)
ص:150  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 «. » تسج
رد وا  هک  دناهتفگ  « 2 . » درپس ریبز  نبا  هب  ار  رصق  ناظفاحم  لک  یهدنامرف  دوخ  هناخ  هرـصاحم  نامز  رد  نامثع  ریبز ، نادناخ  تیاور  هب  انب 
داد روتسد  وا  هب  نامثع  هرـصاحم ، هلحرم  نیرخآ  رد  « 4 . » درکیم عافد  وا  راتفر  زا  دوتـسیم و  ار  ناـمثع  هراومه  و  « 3  » دش یمخز  دربن 
همان همادا  رد  نامثع  دنک . یگدیسر  نانآ  تاضارتعا  مامت  هب  دوب  هداد  لوق  نآ  رد  هک  دنک  تئارق  ناگدننکهرصاحم  هب  باطخ  ار  ياهمان 

هک ار  یـسابل   » اّما درک ، دهاوخ  يوریپ  دنـشاب  هتـشاد  رظن  قاّفتا  نآ  رب  شنافلاخم  زا  دـقع  لح و  لها  ربمایپ و  نانز  هچنآ  ره  زا  دوب  هتفگ 
اّما دندنکفا ، وا  يوس  هب  ریت  دنچ  دنوش و  همان  تئارق  عنام  دندیشوک  ناگدننکهرصاحم  درک .» دهاوخن  نوریب  نت  زا  هدیشوپ  وا  رب  دنوادخ 

نیـشیپ تیاور  اّما  دـناوخ ، ار  همان  نیا  دوخ ، ریبز ، تایاور  یخرب  رب  انب  هک  تسا  هدوزفا  فنخم  وبا  دـناوخ . ادـص  نیرتاـسر  هب  ار  هماـن  وا 
«5 . » دسریم رظن  هب  رتحیحص 

لقن يدـقاو  هک  يرتربتعم  رگید و  تایاور  اّما  « 6 . » دـندرک نفد  ار  نامثع  هک  دوب  ینت  هدزاود  هلمج  زا  ریبز  ناـسیک ، نب  حـلاص  هتفگ  هب 
«7 . » دنکیمن دییأت  ار  تیاور  نیا  دنکیم 

يراگنخیرات ّتنـس  هک  اجنآ  زا  دوب . مالّـسلا  هیلع  یلع  هفیلخ  لتق  یلـصا  لماع  شروش و  یلـصا  كرحم  هک  دراد  خـسار  داقتعا  یناتیاک 
و نایعیش ، مییوگن  رگا  مالّسلا ، هیلع  یلع  زا  قیمع  يرادفرط  هب  ار  یّنـس  لیـصا  عبانم  وا  دنکیمن ، دییأت  ار  رظن  نیا  یلک  روط  هب  یمالـسا 

تسناوتیم مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  حضاو  هک  دنکیم  لالدتسا  وا  دنکیم . مهتم  نایوما  هیلع  هدش  باسح  فیرحت 
______________________________

یخـساپ دناوتب  شردـپ  هکنآ  زا  شیپ  هّللا  دـبع  تیاور ، نیا  زا  يرگید  ياهتروص  هب  انب  . 1127 ص 1126 - هنیدم ، خیرات  هّبـش ، نبا  ( 1)
یلع  ) شردام يومع  هب  ندرازگن  مارتحا  لیلد  هب  ار  وا  ریبز  دنک . تعاطا  شماما  زا  تسا  رتهب  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  يدنت  هب  دـهدب 

(. ص 1197 نامه ،  ) درک شنزرس  مالّسلا ) هیلع 
ص 74. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

ص 3005. ج 1 ، يربط ، فنخم ؛ وبا  زا  لقن  هب  ص 79 ، نامه ، ( 3)
ص 9. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

.1194 ص 1193 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ریرج ؛ نب  بهو  زا  لقن  هب  ص 90 ، نامه ، فنخم و  وبا  زا  لقن  هب  ص 66 ، نامه ، ( 5)
ص 3047. ج 1 ، يربط ، ( 6)

ریبز هک  دناوخیم  ار  يرعش  ینایفس  نانز  زا  یکی  دینش  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیم  لقن  دعج  نبا  زا  تیاور  هب  ینئادم  هک  یناتساد  ( 7)
. تسا یخیرات  هیاپ  دقاف  حوضوب  ص 105 ) ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) درکیم مهتم  نامثع  لتق  رد  تلاخد  هب  ار  هحلط  و 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:151  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. ]...[ »*« دربب نامثع  طوقس  زا  ار  دوس  نیرتشیب 

رد یناوارف  تالکشم  افخ  رد  اّما  تخیگنینرب ، نامثع  نتشک  هب  ار  مدرم  میقتسم  روط  هب  الامتحا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دراد  ناعذا  یناتیاک 
«1 . » دنک يریگهرانک  هب  راداو  ار  نامثع  تیاهن  رد  دزاس و  مدرم  بوبحم  ار  دوخ  دزادنیب و  تیلوبقم  زا  ار  وا  ات  دروآ  دوجو  هب  وا  ربارب 

تفالخ اب  شیرق  دوب ، هتفگ  سابع  نبا  هب  رمع  هک  نانچمه  داد ، ناشن  نامثع  باختنا  تسا . ینتبم  یتسردان  تامدقم  رب  یناتیاک  لالدتسا 
. دش هدز  رانک  تّدشب  اّما  درک ، عافد  دوخ  زا  تردق  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  درک . دنهاوخن  تقفاوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مع  رسپ 
زا کـی  چـیه  هن  دوـش و  لـصاح  نـیا  زج  ياهجیتـن  دریگ ، تروـص  مـه  يرگید  باـختنا  رگا  هـک  درکیم  روـصت  مالّـسلا  هـیلع  یلع  هـن 

ار ناـمثع  تموکح  اـت  تخیگنارب  ار  هحلط  هشیاـع و  دوب ، دـهاوخن  يربتعم  دزماـن  رگید  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  هب  ناـنیمطا  شنانمـشد .
اریز درکیمن ؛ نآ  رد  یتکراشم  چیه  هشیاع  دوبیم ، نآ  یلامتحا  عفنيذ  شروش و  یلصا  كرحم  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  دننک . فیعـضت 
لتق زا  شیپ  ینامز  كدـنا  هک  هشیاع  نیمه  تشاد . رفنت  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نآ  زا  شیب  دوب ، رفنتم  نامثع  يوما  ّربکت  زا  هک  ردـق  ره  وا 

دندوـب هدـمآ  درگ  هّکم  رد  هک  ینایـشرق  هب  نآ  زا  سپ  هتفه  دـنچ  اـهنت  دـنکفا  اـیرد  هب  ار  هفیلخ  تسا  لـیام  دوـب  هتفگ  ناورم  هـب  ناـمثع 
«2 . » تشاد يرترب  یلع  دوجو  مامت  رب  نامثع  يوم  رات  کی  تسا و  هتشک  ار  نامثع  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دادیم  نانیمطا 

نایضاران هّجوت  زکرم  رد  اتعیبط  دوب ، هدش  درط  شیرق  مکاح  هقبط  فرط  زا  هک  وا  دادن . تسد  زا  الماک  ار  دوخ  دیما  مالّسلا  هیلع  یلع  اّما 
مالّـسلا هیلع  یلع  يوس  هب  هبقع  نب  دـیلو  تموکح  نارود  رد  ناـمثع  هیلع  شروش  هفوک ، رد  هژیوب  تفرگ . رارق  فـلتخم  تاـیالو  لـیابق 

تشاد و روضح  هنیدـم  رد  هفیلخ  باختنا  ماگنه  رد  هک  يدزا ، ّبض  نب  هّللا  دـبع  نب  بدـنج  نامثع ، تموکح  زاغآ  رد  تشاد . شیارگ 
وربور یناوارف  تفلاخم  اب  زاغآ  رد  اّما  درک ، هفوک  دوخ  رهـش  رد  وا  لیاضف  زا  دـیجمت  هب  عورـش  دوب ، هدرک  تاـقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

یهاتوک تّدم  زا  سپ  اّما  درک ، ریگتسد  ار  وا  دیلو  دندناسر و  هفوک ، یلاو  دیلو ، هب  ار  وا  ربخ  وا  دوخ  تیاور  هب  انب  دش .
______________________________

هب هک  دـنکیم ، نایب  راوگرزب  نآ  هرابرد  ار  یبلاطم  اجنیا  رد  تسا ، راکـشآ  الماک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـب  وا  ینمـشد  هک  یناـتیاک ، * 
. دش يراددوخ  نآ  رکذ  زا  وا  نخس  یتسردان  مه  تفاخس و  ببس 

ص 160. ج 8 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
مالّـسلا هیلع  یلع  راگزور  مامت  زا  رتهب  نامثع  بش  کی  تسا : نینچ  تیاور  نیا  زا  يرگید  لکـش  ص 91 ، ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

. تسا
ص:152  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

انلع هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن  یعخن  داـیز  نب  لـیمک  یعخن و  ةرارز  نب  ورمع  فنخم  وبا  هتفگ  هب  « 1 . » دش دازآ  شناتـسود  تطاسو  اب 
وا هیلع  تساوخ  هرارز  نب  ورمع  ياهتیلاعف  زا  عالطا  یپ  رد  دیلو  دندناوخ . ارف  مالّسلا  هیلع  یلع  میرکت  نامثع و  ندرک  رانکرب  هب  ار  مدرم 
زا مه  وا  هک  رتشا  کلام  دناهتفرگ . ار  ورمع  فارطا  مامت  تردق  اب  مدرم  هک  دنداد  رادشه  وا  هب  شنایفارطا  اّما  دنک ، مادقا  شنارادـفرط  و 

شرازگ نامثع  هب  ار  عاضوا  نیا  دـیلو  نوچ  درک . راهظا  ار  دوخ  هلیبق  بسانم  راتفر  دـییأت  تلاخد و  دوب ، جـحذم  هلیبق  زا  عخن  ینب  هفیاط 
سیق و نب  دـیزی  نب  دوسا  رتشا ، کـلام  دوش . دـیعبت  قشمد  هب  دوب ، هدـناوخ  فلج » یبارعا   » ار وا  ناـمثع  هک  ورمع ، داد  روتـسد  يو  داد ،

«2 . » دنتشگزاب هفوک  هب  سپس  دندرک و  یهارمه  ار  وا  یعخن  سیق  نب  ۀمقلع  وا  يومع 
نب ورمع  لزنم  رد  ادتبا  اجنآ  رد  نانآ  دندش . دیعبت  قشمد  هب  هفوک  زا  رگید  نت  دـنچ  رتشا و  کلام  صاع ، نب  دیعـس  ینارمکح  نامز  رد 

نایفوک مایق  يربهر  رتشا  دنتشاد . شیارگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  الماک  دندوب  روهـشم  یفوک  نایراق  هب  هک  نادرم  نیا  دندرک . تماقا  هرارز 
. تشاد هدهع  رب  دندش  دراو  هنیدم  هب  نامثع  هناخ  هرصاحم  نامز  رد  هک  ار  یفوک  نایشروش  يربهر  زین  صاع و  نب  دیعس  دوخ  یلاو  هیلع 
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نب لیمک  دننام  دندوب ، هدنام  هدنز  هک  نانآ  زا  یخرب  دندوب و  وا  نارادفرط  نیرتتخـسرس  وزج  نانیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد 
دوب شوجدوخ  زاغآ  رد  الامتحا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  نایفوک  يرادفرط  نیا  دندش . هعیـش  راگدنام  هتـسجرب و  ياههرهچ  نیتسخن  زا  دایز ،

تشاد نانآ  اب  یکیدزن  طابترا  نامز  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  تسد  رد  یکردم  چیه  تشادن . یماجـسنا  نامثع  لتق  نامز  ات  و 
. تشاد عالطا  نانآ  دوجو  زا  دیدرتیب  اّما  دادیم . تهج  ار  اهنآ  ياهتیلاعف  ای 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  نماد  رد  هتفای  شرورپ  ومع و  رسپ  هک  وا  تشاد . فالتخا  تعیرش  ماکحا  هنیمز  رد  هژیوب  نامثع  اب  مالّسلا  هیلع  یلع 
هب نامثع  تموکح  زاغآ  رد  وا  تسنادیم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّتنس  نآرق و  ياهرایعم  يارجا  ظفح و  لوئسم  ار  دوخ  دوب ، هلآ  و 

یپ رد  رمع  نب  هّللا  دیبع  وفع 
______________________________

وا زا  تیامح  يارب  ار  نایفوک  هک  درک  داهنـشیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  بدنج  هنیدـم ، رد  . 58 ص 56 - ج 9 ، حرـش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 1)
. تسین راک  نیا  عقوم  نونکا  تفگ  درک و  در  ار  داهنشیپ  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  اما  دنک ، توعد 

ۀمقلع دوخ  رتناوج )  ) يومع فالخ  رب  ماجنارس  دوب و  دوعسم  نبا  نادرگاش  زا  یعخن  دیزی  نب  دوسا  ص 30 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
1395 نارهت ، ثدحم ، نیدلا  لالج  ششوک  هب  تاراغلا ، میهاربا ، قاحـسا  وبا  یفقث ،  ) تساخرب مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  هب  سیق  نب 

(. 565 ص 559 - ق ،
ص:153  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

تشاد رارصا  نینچمه  وا  « 1 . » درک دهاوخ  يراج  يو  رب  ار  ادـخ  ّدـح  دـبای  تسد  وا  رب  هاگره  درک  دـیدهت  درک و  ضارتعا  نازمره  لتق 
ای وا  دوخ  دـندیزرو ، يراددوخ  هفیلخ  ینتان  ردارب  ندز  هنایزات  زا  نارگید  نوچ  و  دوش ، ارجا  هبقع  نب  دـیلو  هرابرد  رمخ  برـش  دـح  هک 

دیلو هّللا و  دیبع  یگشیمه  ینمشد  دروم ، ود  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  عضوم  « 2 . » دندز هنایزات  ار  دیلو  رفعج ، نب  هّللا  دبع  شاهدازردارب ،
ارچ هک  تخادرپ  ناـمثع  شهوـکن  هب  فوـع  نب  نمحّرلا  دـبع  نوـچمه  زین  وا  يرجه ، مهن  تسیب و  لاـس  ّجـح  رد  دروآ . یپ  رد  وا  اـب  ار 
جح ماجنا  تمرح  رب  ینبم  نامثع  روتـسد  وا  « 3 . » تخیگنارب ناناملـسم  نیب  رد  ار  ییاـههمزمز  رییغت  نیا  تسا ، هداد  رییغت  ار  زاـمن  مسارم 

رد نامثع  هک  یماگنه  « 4 . » درک دهاوخن  لودع  ربمایپ  ّتنس  زا  هک  درک  ناونع  تشاذگ و  اپ  ریز  اراکـشآ  ار  بجاو  جح  مسوم  رد  هرمع 
ضارتعا مدرم  زا  یخرب  هک  دـنچ  ره  تفرگ ، دـهاوخرب  دـشاب  هتـشاد  مزال  هک  ار  ءیف  زا  رادـقم  ره  درک  مالعا  هناخاتـسگ  هنیدـم  دجـسم 

نب دیعـس  هک  ینامز  مالّـسلا  هیلع  یلع  « 5 . » دـش دـنهاوخ  هفیلخ  عنام  روز  اب  تروص  نیا  رد  هک  دیـشورخ  وا  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـننک ،
درک و زاربا  ناگبخن  هب  ءیف  لاوما  نداد  صاصتخا  رد  هّیما  ینب  راتفر  زا  ار  دوخ  دیدش  ییاضران  داتسرف ، وا  يارب  ییایاده  هفوک  زا  صاع 

«6 . » مدرکیم شخپ  مدرم  نیب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ثاریم  نیا  دوب  نم  تسد  رد  تردق  رگا  تفگ 
«7 . » دوب هداد  شهاک  مهرد  دص  هب  مهرد  تسیود  زا  ار  ناشنانز  قوقح  يو  هک  دوب  نآ  صاع  نب  دیعس  هیلع  نایفوک  تایاکش  زا  یکی 

______________________________

ص 21. ج 7 ، ص 93 ، ج 5 ، مالسا ، خیرات  ص 2796 ؛ ج 1 ، يربط ، ص 24 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
دح يارجا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  دـناهتفگ  . 355 ص 335 - ج 7 ، مالـسا ، خیرات  35 ؛ ص 33 - ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 2)

. دیزرو يراددوخ 
.2834 ص 2833 - ج 1 ، يربط ، ( 3)

.1044 ص 1043 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ( 4)
ص 48. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)

هک ییایاده  هک  تشون  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  صاع  نب  دیعـس  هک  دناهتفگ  . 89 ص 88 - ج 8 ، مالسا ، خیرات  ص 31 ؛ ج 11 ، یناغا ، ( 6)

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


، وا تیاور  هب  انب  تسا . هتسناد  دنمزآ  صیرح و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دیعس ، هون  ورمع ، نب  دیعس  ماهدادن . سک  چیه  هب  متـسرفیم  وت  يارب 
دناهداد نم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ثاریم  زا  یکدنا  مهس  طقف  هیما  ینب  هک  تفگ  اما  تفریذپ  ار  دیعس  هیده  مالّـسلا  هیلع  یلع 

يدعب راتفر  هب  هجوت  اب  ص 21 .) ج 5 ، تاقبط ، دعـس ، نبا   ) تشاد مهاوخزاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  مشاب  هدنز  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  و 
. تسناد نایوما  يوس  زا  هلأسم  یعقاو  ریغ  ییوگزاب  زا  یشان  دیاب  ار  رما  نیا  مالّسلا ، هیلع  یلع 

ص 31. ج 11 ، یناغا ، ( 7)
ص:154  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ياهتـسیاش ناناملـسم  ار  ناـنآ  هـک  دزیخرب  ینادرم  زا  تیاـمح  هـب  هـفیلخ  ياهیراتفردـب  ربارب  رد  درک  یعـس  نـینچمه  مالّـسلا  هـیلع  یلع 
ار یناملـسم  ریغ  رگوداج  يو  درک . هلخادـم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناراـی  زا  يدزا  بعک  نب  بدـنج  عفن  هب  ور ، نیا  زا  تسنادیم .

ببـس هب  ار  بدـنج  هک  تساوخیم  دوب ، هدـش  رگوداج  ياـهیتسدرت  بذـج  هک  یلاو ، دوب . هبقع  نب  دـیلو  تیاـمح  دروم  هک  دوب  هتـشک 
. دنتساخرب يو  زا  ینابیتشپ  هب  وا  هلیبق  دزا ، اّما  دنک ، صاصق  لتق  باکترا 

بدنج هیلع  یمادقا  چیه  هک  داد  روتـسد  دیلو  هب  نامثع  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ینایمرداپ  اب  درب . هانپ  هنیدـم  هب  تخیرگ و  نادـنز  زا  بدـنج 
هفیلخ هب  ضارتعا و  دوعـسم  نبا  هب  تبـسن  نامثع  هنامحریب  راـتفر  هب  نینچمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  « 1 . » تشگزاب هفوک  هب  وا  دـهدن و  ماجنا 

يو زا  دـناوتب  ات  داد  ياج  شیوخ  هناخ  رد  ار  وا  تسا و  ناوارف  ياهیگتـسیاش  بحاص  ربمایپ و  نیتسخن  هباحـص  زا  وا  هک  درک  يروآداـی 
- دوب هدروآ  ار  هفیلخ  نافلاخم  زا  یهورگ  همان  هداتسرف  نیا  درک . يریگولج  یفوک  ياهداتـسرف  تازاجم  زا  نینچمه  وا  « 2 . » دنک تیامح 

«3 . » درکیم يراددوخ  نانآ  ياهمان  ياشفا  زا  اّما  دوب - هدش  داقتنا  تدشب  هفیلخ  زا  نآ  رد  هک  ياهمان 
یگتسبمه رذ ، وبا  ندرک  یهارمه  اب  رسای  رامع  وا و  نادنواشیوخ  زا  نت  دنچ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  درک ، دیعبت  ار  رذ  وبا  نامثع  هک  ینامز 

وا و نیب  يدـج  ياهرجاشم  رما  نیا  دـنک . يریگولج  وا  راک  نیا  زا  دیـشوک  نامثع  روتـسد  هب  ناورم  دـنچ  ره  دـنداد ، ناشن  وا  اـب  ار  دوخ 
«5 . » درک ینایمرداپ  رامع  دیعبت  زا  يریگولج  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  رذ ، وبا  گرم  زا  سپ  « 4 . » تخیگنارب نامثع 

نیرتـکیدزن مالّـسلا  هیلع  یلع  بختنم ، ياروـش  ياـضعا  نیب  رد  دوـبن . هنامـصخ  ـالماک  ناـمثع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هطبار  هـمه ، نـیا  اـب 
هب شیرق  یقبام  ربارب  رد  يرثؤم  لماع  رما  نیا  هک  دندوب  مشاه ، سمـش و  دبع  ردپ  فانم ، دبع  نادنزرف  زا  ود  ره  دوب . نامثع  دنواشیوخ 

یبا نب  مکح  برح ، نب  نایفس  وبا  هزادنا  هب  بلطملا  دبع  نب  سابع  هب  نامثع  هک  دناهدرک  تیاور  تفریم . رامش 
______________________________

.22 ص 21 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
هیلع نداد  تداهـش  ببـس  هب  هک  دش  ینایفوک  ندز  هنایزات  عنام  نینچمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  يدقاو ، هتفگ  هب  انب  . 37 ص 36 - نامه ، ( 2)

(. ص 34 نامه ،  ) دندوب هدش  هنایزات  لمحت  هب  موکحم  نامثع  روتسد  هب  دیلو ،
.42 ص 41 - نامه ، ( 3)

ارجام نیا  هرابرد  ار  یحورشم  تیاور  ( 355 ص 352 - ج 8 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ، ) هفیقـسلا باتک  رد  يرهوج  ص 54 . نامه ، ( 4)
. دنکیم لقن  سابع  نبا  زا 

.55 ص 54 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)
ص:155  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دننیـشنب شرانک  رد  تخت  يور  رد  دادیم  هزاجا  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  تشاذگیم و  مارتحا  دـندوب  يوما  هک  هبقع  نب  دـیلو  صاعلا و 
یلع هک  هدرک  هیالگ  وا  هب  يرجه  ود  یس و  لاس  هب  سابع )  ) شردپ گرم  زا  شیپ  یکدنا  نامثع  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نب  هّللا  دبع 
هنیمز نیا  رد  هک  درک  ناونع  سابع  نوچ  دزیگنایمرب . وا  هیلع  ار  مدرم  هدـیرب و  ناـمثع )  ) وا اـب  ار  دوخ  يدـنواشیوخ  هطبار  مالّـسلا  هیلع 
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ریثأت تحت  نامثع ، رادید ، نیا  زا  سپ  اّما  دـنک . مادـقا  ود  نآ  نداد  یتشآ  يارب  هک  تساوخ  وا  زا  نامثع  تسا ، مزال  فرط  ود  ره  لیامت 
هک تشاد  راهظا  دوخ  رسپ  هب  ساّبع  دهدن . ماجنا  یمادقا  چیه  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  سابع  یپ  رد  داد و  رییغت  ار  دوخ  میمـصت  ناورم ،

نامثع زا  ساّبع  هدرک  لقن  سابع ، يالوم  بیهص ، هک  دشاب  تیعـضو  نیمه  هب  هراشا  رد  دیاش  « 2 . » درادن ار  دوخ  ياهراک  رایتخا  نامثع 
وا باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هیلع  دراد  رظن  رد  نامثع  دوب  هدینـش  اریز  دـنکب ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  دـنواشیوخ  هظحالم  درک  اضاقت 
رد سک  چیه  دهاوخب  دوخ ، مالّسلا ، هیلع  یلع  رگا  دریذپب و  ار  سابع  ینایمرداپ  تسا  رـضاح  هک  داد  خساپ  نامثع  دهد . ماجنا  یتامادقا 

ینامز دوب . هدرـشف  ياپ  دوخ  تارظن  رب  هدرک و  در  ار  اهداهنـشیپ  مامت  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح ، نیع  رد  دوب . دهاوخن  وا  زا  رترب  هفیلخ  رظن 
دنک راداو  ارم  دـناوتیمن  اّما  درک ، مهاوخ  كرت  ار  ماهناخ  دـهد  نامرف  نامثع  رگا  تفگ  وا  درک  وگتفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  ساـبع  هک 

«3 . » مراذگب اپ  ریز  ار  ادخ  باتک  ماکحا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هباحص  زا  کی  ره  دزن  رد  هک  دوب  هدیسر  يدح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  نامثع  شجنر  یبعـش ، زا  یتیاور  هب  انب 
زا ار  وا  دنک و  رادید  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  درک  داهنـشیپ  تباث  نب  دیز  نامز ، نیا  رد  درکیم . هیالگ  يو  زا  دنتفریم  شرادـید  هب  هک 

نامثع دزاس . علطم  هفیلخ  مشخ 
______________________________

ص 177. ج 4 ، یناغا ، ( 1)
، ندابسیو سابع ، ناسحا  ششوک  هب  ، 1 / 4 فارشالا ، باسنا  يرذالب ، : ) ك زین ر . نآ  دانـسا  يارب  ص 13 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

لباقتم تاماهتا  هرابرد  سابع  نبا  هب  بوسنم  يرگید  تیاور  ندـید  يارب  . 1047 ص 1045 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ص 498 ؛ (، 1979
.17 ص 15 - ج 9 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ك : هدرک ر . لقن  يروشلا  باتک  رد  ار  نآ  يدقاو  هک  رگیدکی  هب  نامثع  مالّسلا و  هیلع  یلع 
هب هّیما  ینب  ياهفـس  ندناسر  نایز  عنام  دیاب  هک  تفگ  نامثع  هب  دوخ ، راتفر  زا  عافد  زا  سپ  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هک  هدـش  تیاور  اجنیا  رد 

ار نآ  هک  درک  بیغرت  ار  وا  ناورم  اما  دنک ، لمع  وا  تحیـصن  هب  هک  درک  هدعو  نامثع  دـنک . جارخا  ار  دـساف  نارومأم  دوش و  ناناملـسم 
. دهن اپ  ریز 

یفوک دعب  هب  يوار  نیموس  زا  تیاور  نیا  دنـس  هلـسلس  دارفا  . 263 ص 262 - نامثع ، رکاـسع ، نبا  ص 14 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 3)
فذح دنکیم ، مهتم  نآرق  تاروتسد  نتشاذگ  اپ  ریز  هب  ار  نامثع  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  خساپ  تمسق  نیمود  ناینـس ، تیاور  رد  دنتـسه .

. تسا هدش 
ص:156  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هیلع یلع  هب  دیز  تفر . مالّـسلا  هیلع  یلع  رادید  هب  رگید  نت  دنچ  و  « 1  » سنخا نب  ةریغم  نامثع ، همع  رـسپ  هارمه  هب  دیز  درک و  تقفاوم 
يور نم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  وا  هیـالگ  و  تبارق ، قح  تیـالو و  قح  دراد : وـت  ندرگ  رب  قـح  ود  ناـمثع  هک  تفگ  مالّـسلا 

. دربیمن نامرف  متاروتسد  زا  هدنادرگ و 
اپ ریز  ار  یهلا  قوقح  زا  یکی  هک  نآ  رگم  منز ، زابرس  شروتسد  زا  ای  مریگب . هدرخ  وا  رب  مهاوخیمن  هک  دروخ  دنگوس  مالّسلا  هیلع  یلع 

سنخا نب  ةریغم  ماگنه  نیا  رد  دـش . مهاوخن  وا  ضرعتم  مناوتب  هک  اجنآ  ات  اّما  مروآ ، نابز  رب  قح  زج  مناوتیمن  دروم  نآ  رد  هک  دراذـگ 
. دش یهاوخ  راداو  راک  نیا  هب  ای  تشادیهاوخزاب و  تسد  وا  زا  ای  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ درک و  تلاخد 

هداتـسرف تدزن  هب  وت  هیلع  نانآ  نتفرگ  هاوگ  دوخ و  تردـق  نداد  ناـشن  يارب  طـقف  ار  ناناملـسم  نیا  تسا و  وت  زا  رتدـنمتردق  وا  اـنامه 
تباث نب  دیز  درک . هراشا  مالسا  اب  نانآ  ینمشد  وا و  یگداوناخ  هنیشیپ  هب  تفگ و  ازسان  وا  هب  دش و  نیگمـشخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا ».
هکلب دـشاب ، وت  دـض  رب  یتجح  نامندـمآ  میـشاب و  هاوگ  وت  هیلع  اـت  میاهدـماین  اـم  هک  داد  ناـنیمطا  وا  هب  درک و  مارآ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

«2 . » دندمآ نوریب  وا  دزن  زا  شناهارمه  اب  درک و  اعد  نامثع  وا و  يارب  سپس  مینک . رارقرب  یتشآ  امش  نیب  ات  میاهدمآ 
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یـس و لاس  هب  هک  یماگنه  دوب . هدرک  لیدـبت  نامثع  نافلاخم و  نیب  ياهطـساو  هب  ار  وا  اتعیبط  ناـمثع  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يدـنواشیوخ 
نامثع اب  هک  دنتساوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  رگید  نایباحـص  نایکم و  زا  یهورگ  دیـسر  یکانرطخ  زرم  هب  یمومع  تفلاخم  يرجه ، راهچ 

هب دوبن  رـضاح  ناـمثع  اـّما  درک ، وگتفگ  وا  اـب  مدرم  يوگنخـس  ماـقم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیارباـنب ، دـهد . رادـشه  وا  هب  دـنک و  وگتفگ 
مالّـسلا هیلع  یلع  زا  نامثع  دندز  ودرا  بشخ  يذ  رد  يرـصم  نایـضاران  هک  دعب  لاس  کی  « 3 . » دنک هّجوت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهرادشه 

یعمج سأر  رد  ار  یندم ، باحـصا  زا  هملـسم ، نب  دمحم  لاح ، نیع  رد  دنک و  رادید  نانآ  اب  نارجاهم  زا  یهورگ  سأر  رد  هک  تساوخ 
نانآ هب  هفیلخ ، لوق  زا  دـندرک و  دـعاقتم  تشگزاب  هب  ار  نایـشروش  هملـسم  نب  دـمحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  داتـسرف . نانآ  دزن  هب  راصنا  زا 

دوخ دش و  دهاوخ  یگدیسر  نانآ  تایاکش  مامت  هب  هک  دنداد  هدعو 
______________________________

، وا رداـم  دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تخـسرس  ناـفلاخم  زا  یکی  هرهز و  نب  فـیلح  یفقث ، قیرـش  نب  یبا )  ) سنخا نب  ةریغم  ( 1)
(. ص 101 بسن ، يریبز ،  ) دوب نامثع  هّمع  صاعلا ، وبا  رتخد  هدلخ 

.303 ص 302 - ج 8 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 2)
.61 ص 60 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، 2938 ؛ ص 2937 - ج 1 ، يربط ، ( 3)

ص:157  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دندش نآ  يارجا  نماض 

هک ارچ  دنتشگزاب ، دوخ  نیمزرس  هب  نایرصم  هک  درک  مالعا  ناورم  راشف  تحت  نانآ ، تشگزاب  زا  سپ  دوخ  ینارنخس  نیتسخن  رد  نامثع 
یلع تخیگنارب ، ار  دجسم  رد  نارضاح  مشخ  نانخس  نیا  نوچ  تسا . هدوب  تسردان  دوب  هدش  دراو  ناشیاوشیپ  رب  هک  ییاهتمهت  دنتفایرد 

مالعا تباب  نیا  زا  ار  دوخ  فسأت  فارتعا و  دوخ  هتشذگ  تاهابتشا  هب  ناگمه  ربارب  رد  تسا  مزال  هک  درک  رارـصا  هفیلخ  هب  مالّـسلا  هیلع 
نانخس نیا  دننک . تحیصن  شاهدنیآ  راتفر  هرابرد  ار  وا  هک  تساوخ  مدرم  نارـس  زا  تخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  ياهباطخ  رد  نامثع  دنک .

اذل تسا . هدوب  یـسایس  یهابتـشا  وا  ینتورف  زاربا  هک  دنک  عناق  ار  نامثع  تسناوت  هلـصافالب  ناورم  اّما  دش ، وربور  مدرم  بوخ  لابقتـسا  اب 
. دنک دیدهت  ار  نانآ  دیوگب و  ازسان  دندوب  هدمآ  درگ  رصق  لباقم  دوخ  ياههیصوت  هئارا  يارب  هک  ینادرم  هب  داد  هزاجا  وا  هب  نامثع 

وا اـب  سپ  نآ  زا  مالّـسلا - هیلع  یلع  يو - دـنک و  هاـبت  ار  وا  هک  تسا  نآ  رب  ناورم  هک  داد  رادـشه  ناـمثع  هب  مشخ  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
درک كرت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نامثع  دناشن . ورف  ار  وا  مشخ  تسناوتن  اّما  تفر  وا  رادید  هب  اصخـش  نامثع  راب  نیا  درک . دهاوخن  تاقالم 

«2 . » تسا هدرک  روسج  وا  هب  تبـسن  ار  مدرم  هتـشاذگ و  اـهنت  ار  يو  هدـیرب و  وا  اـب  ار  دوـخ  يدـنواشیوخ  طـباور  هک  دوـمن  مهتم  ار  وا  و 
. درک یلجت  وا  يوس  هب  گیر  زا  یناراب  باترپ  لکـش  هب  مدرم  ییاضران  نامثع ، طسوت  هعمج  هبطخ  داریا  ماگنه  رد  دـعب ، یناـمز  كدـنا 

یلع دـندوب ، وا  فارطا  هّیما  ینب  تفر . يو  شیپ  زور  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندرب . هناخ  هب  شوهیب  ار  وا  داتفا و  نییاـپ  ربنم  زا  ناـمثع 
: تفگ مالّسلا  هیلع 

، يدرک نینچ  نانمؤم  ریما  اب  يداد و  تکاله  هب  ار  ام  یلع ، يا  : » دـنتفگ وا  هب  نابز  کی  هب  هّیما  ینب  دوشیم »؟ هچ  ار  وت  نانمؤم  ریما  يا  »
«3 . » تساخرب نیگمشخ  مالّسلا  هیلع  یلع  و  دش .» دهاوخ  خلت  وت  رب  ایند  یسرب  یهاوخیم  هچنآ  هب  رگا  ادخ  هب 

______________________________

ص 62. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، 2971 ؛ ص 2969 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
.2979 ص 2971 - ج 1 ، يربط ، ( 2)

، مکح نب  ثراح  نز  ردارب  دیز ، نب  ناقربز  نب  سابع  نامثع  يوما  نادنواشیوخ  یـشرق ، هفیذح  وبا  تیاور  هب  انب  ص 2979 . نامه ، ( 3)
. دوش ایوج  نامثع ]  ] شاهمع رسپ  هرابرد  ار  وا  رظن  ات  دنداتسرف  مالّسلا  هیلع  یلع  یپ  رد  ار 
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مهتم هذـخاؤم و  نم  کنیا  دوشیم و  بکترم  ار  یهانگ  ره  هداد و  ماـجنا  هتـساوخ  هچ  ره  وا  : » داد خـساپ  هنانیگمـشخ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
دیاب ، 144 ص 143 - لمج ، دیفم ، « ) دندوب هدروآرد  هقدح  زا  ار  نامثع  نامشچ  دوبن ، نم  هاگیاج  رطاخ  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  موشیم !

.[( م میناوخب . لوهجم ) هغیص  هب   ) ّزتجال ّزتجال ، ياج  هب  هک  تسا  نآ  رتتسرد  هک  دسریم  رظن  هب  . ] دناوخ ّرتجال  ّزتجال ، ياج  هب 
ص:158  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نآ رد  هک  یمـسر  ياهمان  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  يرـصم  نایـشروش  هک  دوب  یماگنه  نآ  تفر و  نامثع  رادـید  هب  مه  رگید  راب  کی  وا 
هک هملـسم  نب  دّـمحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دـندوب . هتـشگزاب  هنیدـم  هب  هدـمآ و  مشخ  هب  دوـب ، هدـش  رداـص  ناـشناربهر  تازاـجم  روتـسد 

. دندمآ نامثع  رادید  هب  رگیدکی  هارمه  اذل  دننک ، تلاخد  هک  دندرکیم  هفیظو  ساسحا  ارهاظ  دندوب  هدرک  تنامض  ار  نامثع  ياههدعو 

. تسا هتشادن  عالطا  همان  نیا  زا  زگره  هک  دروخ  دنگوس  وا  تخاس ، هاگآ  نایشروش  دیدج  ضارتعا  زا  ار  نامثع  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
: تفگ هملسم  نب  دمحم  نوچ 

دنواشیوخ نم  : » تفگ درک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  نامثع  دنونـشب ،» ار  وت  رذع  دنیایب و  وگب  تسا ، ناورم  راک  نیا  ییوگیم ، تسار  »
اهنآ هب  ار  شیوخ  رذـع  دـنیایب و  وگب  منکیمن . نینچ  ادـخ  هب  : » تفگ یلع  دـنراد .» ییاونـش  وت  زا  هک  نک  نخـس  اـهنآ  اـب  ورب و  ماوت ... 

«. يوگب
هیلع یلع  تسا و  ربخیب  همان  زا  هک  درک  مالعا  رگید  راب  نامثع  دندرک . نایب  ار  دوخ  تایاکش  دندمآ و  نایرـصم  دنیایب .» : » تفگ نامثع 

. دندرک دییأت  ار  وا  نخس  هملسم  نب  دمحم  مالّسلا و 
زا يرتش  اب  دنتسرفب  ار  وت  مالغ  هک  دنروسج  نانچ  نانآ  ایآ  : » تفگ سیدع ] نبا  «. ] منادیمن : » تفگ هتشون »؟ یک  سپ  : » دنتفگ نایرصم 
وت دننامه  یسک  : » تفگ يرآ .» : » تفگ ینادن »؟ وت  دنسیون و  ّمهم  ياهزیچ  نینچ  وت  لماع  هب  دننز و  شقن  ار  وت  رهم  ناناملسم و  تاکز 

: تفگ تسا .» هدرک  رانکرب  ار  وت  ادخ  هک  نانچ  نک  هرانک  تفالخ  زا  دیاشن . ار  یگفیلخ 
تفرب و تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش . رایـسب  ادـص  رـس و  منکیمن .» رد  هب  نت  زا  هدـیناشوپ  نم  رب  لج  زع و  يادـخ  هک  ار  ینهاریپ  »

یلع « 1 . » دنتشک ار  وا  ات  دنتشاد  هرـصاحم  رد  ار  نامثع  نانچمه  دنتفر و  نوریب  زین  نایرـصم  تفر . نوریب  وا  یپ  رد  زین  هملـسم  نب  دمحم 
ینامز طقف 

______________________________

زا یکی  وا  دوب . لهـشالا  دـبع  ینب  فـیلح  سوا و  هلیبـق  زا  ثراـح  ینب  هریت  زا  هملـسم  نب  دـمحم  . 2995 ص 2992 - ج 1 ، يربـط ، ( 1)
( ۀلضعم روما   ) ساسح لئاسم  یسررب  يارب  ار  وا  رمع  دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دامتعا  دروم  رایسب  مالسا و  هب  ناگدنورگ  نیتسخن 

هدروآ عمج  رصم  رب  ییاورنامرف  نامز  رد  صاع  ورمع  هک  ار  یلاوما  زا  یـشخب  تفای  تیرومأم  يو  بیترت ، نیدب  تفرگ . راک  هب  تایالو 
ار وا  نزواهلو  دنک . بیرخت  دوب  هتخاس  مدرم  دورو  زا  يریگولج  يارب  هفوک  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  هک  ار  يرصق  هزاورد  هرداصم و  دوب 

نداد هولج  راـبتعایب  يارب  یناـتیاک  تسا . هدرک  فیـصوت  ص 128 ) ج 6 ، اهـسیونشیپ ، اههصالخ و  « ) قداـص يراـصنا  ریپ و  روـالد  »
دودعم وزج  هملـسم  نب  دمحم  فصو ، نیا  اب  تسا . هدیمان  ص 158 ) ج 8 ، مالـسا ، خیرات  « ) مالّـسلا هیلع  یلع  تسود   » ار يو  وا  تیاور 

باتک نیمه  : ) ك ر . دندومنن ؛ ینابیتشپ  وا  زا  ریبز  هحلط و  هشیاع ، اب  گنج  رد  ای  دندرکن و  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ای  هک  دوب  يراصنا 
یلع زا  تّدشب  هک  هنیدم  راصنا  رازآ  زا  هک  لیلد  نیا  هب  ارهاظ  تفر ، هذبر  دیعبت  هب  هنابلطواد  نامثع  لتق  زا  سپ  دمحم  (. 146 ص 145 -
دوب نآ  زا  یـشان  تیامح  مدع  نیا  دندیـشخبن . ار  نامثع  زا  وا  تیامح  مدع  نایوما  اما  دنامب . ناما  رد  دندرکیم  يرادـفرط  مالّـسلا  هیلع 

رانکرب يارب  وا  تساوخرد  هب  نامثع  هک 
ص:159  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

وگتفگ هحلط  اب  وا  دـناهدش . دوب ، هرـصاحم  رد  هک  هفیلخ  هب  بآ  ندیـسر  عناـم  نایـشروش  داد  ربخ  وا  هب  معطم  نب  ریبج  هک  درک  هلخادـم 
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زور نیرخآ  رد  صاـقو  یبا  نب  دعـس  میتفگ ، رتـشیپ  هک  ناـنچ  « 1 . » دـندرب بآ  ناـمثع  يارب  اـت  درک  رارـصا  تخـس  هراـب  نیا  رد  درک و 
رید یلیخ  رگید  اّما  درک ، شاهرـصاحم  تحت  دـنواشیوخ  زا  تیامح  يارب  ینایمرداپ  هب  بیغرت  رگید  راـب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرـصاحم ،

«2 . » دوب هدش 
یتنـس هفیظو  ساسحا  وسکی  زا  دوب : ریگرد  دـهعت  ساسحا  ود  شکاشک  رد  ینـالوط  یتدـم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  نشور  هک  اـجنآ  اـت 

زا يدیمون  اب  راک  رخاوا  رد  وا  هک  دسریم  رظن  هب  یمالسا . لوصا  هب  تبـسن  دهعت  ساسحا  رگید  يوس  زا  شکیدزن و  ناشیوخ  هب  تبـسن 
نآ زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  تفگ  ناوتیم  هّتبلا  دربب . نیب  زا  هفیلخ  رب  ار  ناورم  نیرفآهعجاف  ذوفن  دوب  هتـسناوتن  هک  ارچ  دیرب ، نامثع 

ذاختا زا  درکیم  اهر  الماک  ار  دوخ  یـسایس  ياهنامرآ  دنتـشاذگ ، رانک  زیمآریقحت  ياهنوگ  هب  ار  وا  هفیلخ  باختنا  ناـیرج  رد  شیرق  هک 
. دـهد تاجن  شعیجف  ماجنارـس  زا  ار  نامثع  راک  نیا  هک  دوب  دـیعب  نکیل  دـنامیم ، ناما  رد  ناـیوما  رادـیاپ  ینمـشد  راوگاـن و  یمیمـصت 

مییوگن رگا  ینوگنرـس ، يارب  يو  كرحم  ار  وا  دـح  زا  شیب  هنیک  ضغب و  و  دـهدیم ...  هئارا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یناتیاک  هک  يریوصت 
. تساجیب الماک  دنادیم  ّتین  شوخ  ياهفیلخ  لتق 

شروش نارحب و 

دیسر ياهجرد  هب  نامثع  هیلع  ییاضران  مراهچ ، یس و  لاس  رد  تفرگ . یپ  ریز  تروص  هب  يدح  ات  ناوتیم  ار  نارحب  نیا  یخیرات  لوحت 
دنتشون رگیدکی  هب  ییاههمان  نایباحص  هک 

______________________________

. دوب هداهنن  یعقو  دوب ، هدش  نایرصم  ربارب  رد  هفیلخ  نماض  ناونع  هب  وا  تایرظن  ققحت  عنام  هک  ناورم ، ندرک 
ص 63- ج 6 ، هباصا ، رجح ، نبا   ) دناسر لتق  هب  ار  وا  دش و  دراو  هنیدـم  رد  وا  هناخ  هب  ماش  ندرا  زا  يدرم  يرجه ، جـنپ  لهچ و  لاس  رد 

. دندوب هداد  بیترت  ار  نآ  نایوما  هک  دوب ، یسایس  يریگماقتنا  کی  لتق  نیا  دیدرتیب  (. 64
ص 77. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، 2979 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)

، هیفنح نب  دـمحم  هکنیا  رب  ینبم  دـنراد  دوـجو  دـنایفوک ، اـهنآ  زا  یخرب  هک  زین ، يرگید  تیاور  . 2999 ص 2998 - ج 1 ، يربـط ، ( 2)
. دورب وا  هناخ  هب  نامثع  تاجن  يارب  هرصاحم  هلحرم  نیرخآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دندش  نآ  عنام  نارگید  ای  مالّـسلا ، هیلع  یلع  دنزرف 

ناـگورگ هب  ار  یلع ]  ] وا دـنهاوخیم  شناـشیوخ  ناورم و  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هیفنح  نب  دـمحم  تاـیاور ، نـیا  زا  یکی  رب  اـنب 
(. ص 944 ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دنریگب

ص:160  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
طقف هباحـص  لاح ، نیا  رد  دنتخادرپ و  وا  شهوکن  هب  اراکـشآ  مدرم  هنیدـم  رد  دـندناوخ . ارف  هفیلخ  هیلع  داهج  هب  ار  رگیدـکی  اهنآ  رد  و 

نب بعک  يدعاس ، دیـسا  وبا  تباث ، نب  دیز  نوچمه  یندم  هباحـص  زا  نت  دنچ  زج  دننک ، عافد  وا  زا  هکنآ  نودب  دندینـشیم  دندیدیم و 
داد و رادـشه  هفیلخ  هب  وا  دـیوگ . نخـس  نامثع  اب  ناـنآ  يوس  زا  هک  دنتـساوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  مدرم  « 1 . » تباث نب  ناّسح  کـلام و 
هب وت  رگا  : » تفگ تاداقتنا  نیا  در  رد  نامثع  درک . داقتنا  نانآ  لامعا  رب  تراظن  مدـع  شنادـنواشیوخ و  ندرامگ  تموکح  هب  زا  اتدـمع 

شنزرـس هب  درک  داریا  مدرم  يارب  دجـسم  رد  هـک  ینانخـس  رد  سپـس  مـتفگیمن .» وـت  بـیع  و  مدرکیمن ...  تخیبوـت  يدوـب  نـم  ياـج 
هب وا  هک  دیدرکیم  دنسپ  باطخ  رسپ  زا  هک  دیریگیم  بیع  نم  رب  ار  ییاهزیچ  امـش  ادخ  هب  : » تفگ تخادرپ و  نانزهنعط  نایوجبیع و 
ادخ هب  دیرادب ...  شیوخ  نارادتیالو  زا  نابز  مدرک ...  تمیالم  امـش  اب  نم  ناتدـناریم ...  نابز  هب  ناتدزیم و  تسد  هب  ناتتفوکیم و  اپ 
نم ریصقت  نیا  ادخ  هب  دیدشیم ...  دونشخ  وا  زا  نم  نانخس  نیا  نودب  درکیم  نخس  امش  اب  رگا  هک  ماهتشادب  رود  امـش  زا  ار  یـسک  نم 
نیا رد  مشاب  هتـشادن  قح  ارچ  هدمآ  نوزف  لام  زا  يزیچ  دیاهدرکیمن . وا  تفلاخم  هدرکیم و  نم  فلـس  هک  ماهدرک  ییاهراک  هک  تسین 
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نامدوخ و فالتخا  دیهاوخب  رگا  ادـخ  هب  : » تفگ تساخرب و  ناورم  هاگنآ  ماهدـش »؟ اوشیپ  هچ  يارب  سپ  منک ؟ مهاوخیم  هچ  ره  دازام 
«2 . » درک شوماخ  ار  وا  نامثع  اّما  مینکیم ،» هلاوح  ریشمش  هب  ار  امش 

ریغ كردـم  چـیه  تسا . هدـش  رکذ  مراهچ  یـس و  لاـس  عیاـقو  وزج  رهـش ، نیا  یلاو  صاـع ، نب  دیعـس  هیلع  ناـیفوک  شروش  عباـنم ، رد 
زا سپ  ینعی  لاس  نآ  رخاوا  رد  ارجام  نیا  دایز  رایـسب  لامتحا  هب  اّما  دـهد . ناشن  ار  ارجام  نیا  رتقیقد  خـیرات  هک  درادـن  دوجو  یمیقتـسم 

رد نامثع  اب  نایلاو  رادید  هک  تسا  دقتعم  نزواهلو  داد . خر  مالّسلا  هیلع  یلع  لصاحیب  يرگیجنایم 
______________________________

نامثع ربارب  رد  هک  هدش  فیصوت  یسک  نیتسخن  فلتخم ، ياهاج  رد  یندم  يدعاس  ورمع  نب  ۀلبج  . 2937 ص 2936 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
17 - 7 رطس ، ص 47 ، ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، هک  ییاههنحص  تفرگ . داقتنا  داب  هب  ناگمه  ربارب  رد  ار  وا  درب و  راک  هب  هنارگشاخرپ  ینحل 
، يوار دنـشاب . هداد  خر  نامز  نیمه  دودح  رد  تسا  نکمم  دـناهدرک  فیـصوت  رطس 14  ص 2981 ، ، 13 رطس ، ، 2980 ج 1 ، يربـط ، و 

فورعم دیرش  هب  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  دشاب . یموزخم  مشاه  نب  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  نب  نامثع  نامه  دیاش  دیرش ، نب  نامثع  ینعی 
(. ص 304 نامه ،  ) تشاد نامثع  مان  هب  يرسپ  وا  ص 303 .) بسن ، يریبز ،  ) دوب

.2939 ص 2937 - ج 1 ، يربط ، ( 2)
ص:161  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » تسا هتشاد  طابترا  جح  مسوم  اب  تسویپ ، عوقو  هب  نآ  اب  نامزمه  شروش  هک  هنیدم ،
دیعـس رماع و  نب  هّللا  دبع  دعـس ، نب  هّللا  دـبع  هیواعم ، ینعی  دوخ  نایلاو  زا  نت  راهچ  نامثع  نآ  ساسا  رب  هک  ار  هتفگ  نیا  يرذالب  تیاور 

هک ببـس  نادـب  تسا ، هّجوت  بلاج  ضرف  نیا  اّما  « 2 . » دنکیمن دـییأت  دـناوخ ، ارف  مدرم  هوکـش  یتیاضران و  دایرف  ببـس  هب  ار  صاع  نب 
ناشناسک زا  یکی  هک  دنتفرگ  مایق  هب  میمصت  ینامز  طقف  نایفوک  اریز  تشگزاب . هفوک  هب  رید  ردق  نیا  صاع  نب  دیعس  ارچ  دهدیم  ناشن 

«3 . » تسا هدنادرگزاب  هفوک  تموکح  هب  ار  وا  هفیلخ  دیعس ، زا  ناشیاهتیاکش  مغر  هب  داد  ربخ  اهنآ  هب  یسودس  مثیه  نب  ءابلع  مان  هب 
صمح زا  رتشا  دوب . گرزب  يراـجفنا  دـنکیم ، فیـصوت  فنخم  وبا  تیاور  ساـسا  رب  داـیز  لاـمتحا  هب  يرذـالب  هک  ناـنچ  شروش ، نیا 

تهج دـنچ  رد  ینایهاپـس  دـنار و  نوریب  هفوک  زا  ار  هموکحلا ، بیان  يراصنا ، صیق  نب  تباـث  درک و  راـهم  ار  شروش  يو  دـش . راـضحا 
«4 . » دننک رارقرب  رهش  هب  دورو  ياههار  رد  ار  ّتینما  ات  درک  مازعا 

، هفوک یلاو  صاع ، نب  دیعس  هک  دوب  اهدادیور  نیا  زا  سپ  « 5 . » دشاب هداد  خر  هتفه  دنچ  ضرع  رد  دیاب  عیاقو  نیا  مامت  هک  تسا  راکشآ 
یـسوم وبا  زا  دروآرد و  فرـصت  هب  ار  یلاو  خاک  رتشا  کـلام  دـش . تارف  هب  وا  ندیـسر  عناـم  یبحرا  دیعـس  نب  کـلام  اـّما  دیـسر  هار  زا 

ناـمی نب  ۀـفیذح  هـب  ار  نـیمز  تاـکز  و  داوـس »*«  تیلوئـسم  دریگ و  هدـهع  هـب  رهـش  رد  ار  نارازگزاـمن  تماـما  هـک  تساوـخ  يرعـشا 
ینحل اب  رتشا  خساپ  دنناوخارف . تعاطا  هب  ار  نایغای  ات  داتـسرف  ار  همرخم  نب  روسم  و  رکب ، وبا  سپ  نمحرلا  دبع  هاگنآ  نامثع  تشاذـگاو .

وا دوب ؛ هدش  زاربا  نهوم 
______________________________

ص 29. نآ ، طوقس  برع و  تنطلس  نزواهلو ، ص 126 ؛ ج 4 ، اهسیونشیپ ، اههصالخ و  نزواهلو ، ( 1)
.44 ص 43 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

. تسا هدمآ  یلع  تروص  هب  هابتشا  هب  ءابلع  مان  ( 31 ص 30 - ج 11 ، یناغا ،  ) يرهز تیاور  رد  ص 44 ، نامه ، ( 3)
تعیب هب  ار  مدرم  اجنآ  رد  هک  دنادیم  یسک  نیتسخن  هفوک و  دّیـس )  ) نارـس زا  یبلک  نبا  ار  یعیبر  سودس  نب  ۀبلعث  ینب  زا  مثیه  نب  ءابلع 

(. ص 299 ، 1948 هرهاق ، لاسنوپ ، يول  مامتها ، هب  برعلا ، باسنا  ةرهمج  مزح ، نبا   ) دناوخ ارف  مالّسلا  هیلع  یلع 
(. ص 2928 ج 1 ، يربط ،  ) دنادیم موکحلا  بیان  ار  ثیرح  نب  ورمع  تسردانب  رمع  نب  فیس  ( 4)
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ص ج 8 ، مالسا ، خیرات  2931 ؛ ص 2927 - نامه ،  ) هدرک لقن  ار  نآ  يربط  هک  رمع  نب  فیس  کحضم  تیاور  اب  الماک  تیاور  نیا  ( 5)
ماـمت تبیغ  زا  هک  رورـش  دارفا  یهورگ  تسد  هب  دوب  یجورخ  شروـش  نیا  رمع ، نب  فیـس  تیاور  ساـسا  رب  تسا . داـضت  رد  ( 84 - 81

. دهدیم ناشن  ار  شروش  نیا  تعسو  زین  ( 31 ص 30 - ج 11 ، یناغا ،  ) يرهز رصتخم  تیاور  دندرک . هدافتسا  ءوس  هفوک  رد  نارس 
م نآ . فارطا  ياهاتسور  هفوک و  هرصب و  نیب  نیمزرس  داوس : * 

ص:162  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا نت  دنچ  طسوت  همان  دنک . بوصنم  ار  هفیذح  یسوم و  وبا  دنک و  هبوت  اهنآ  زا  راکنا و  ار  دوخ  لامعا  هارمگ  هفیلخ  هک  درک  تساوخرد 
رب رتشا  ارهاظ  « 1 . » درک دییأت  ار  هفیذح  یـسوم و  وبا  تمادـن و  راهظا  هلـصافالب  نامثع  دـش . لاسرا  هنیدـم  هب  اهقف  نآرق و  یفوک  نایراق 

«2 . » دش میلست  راچانب  هفیلخ  تشاد و  ّطلست  الماک  عاضوا 
. دندرک هیصوت  ار  دیدش  بوکرس  نایلاو ، ییامهدرگ  نامه  رد  رگید  تیالو  هس  نایلاو 

ار نانآ  عامتجا  راک  نیا  هک  نک  يریگتخـس  نانآ  رب  مدرم  ندرک  دیعبت  اب  : » هک درک  هیـصوت  هناقداص  نامثع  هب  یتیب  رد  رماع  نب  هّللا  دـبع 
«. نک دروخرب  ریشمش  اب  نانآ  اب  دشاپیم و  مه  زا 

دـنک و تبقارم  دوخ  تیالو  زا  وا  بناج  زا  هک  داد  لوق  نامثع  هب  رورغ  اب  هیواعم  دوب . نانآ  هتـسیاش  تسرد و  الماک  راـک  نیا  وا  هتفگ  هب 
تـسد هب  هفیلخ  يدوبان  هک  دوب  هتفایرد  وا  دـننک . تبقارم  دوخ  تایالو  زا  هک  دـیوگب  رـصم » ياورنامرف   » رماع و نبا  هب  هک  تساوخ  وا  زا 

سپس اّما  دش ، دهاوخ  رتمیخو  طقف  عاضوا  وا  ینیبشیپ  هب  هک  درک  ناعذا  دعس  نب  هّللا  دبع  تسه . زین  وا  دوخ  يدوبان  ینعم  هب  نایشروش 
نیمزرـس رد  هک  داد  میب  ار  نانآ  درک و  دـیدهت  شیرق ، رماع  ینب  دوخ ، هفیاط  ياهریـشمش  اههنایزات و  هب  ار  اهنآ  ناـفلاخم  هب  باـطخ  رد 

«3 . » درک دهاوخ  ناشبوکدگل  رصم )  ) ناشدوخ
______________________________

.47 ص 44 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
لقن فیـس  بیترت ، نیدـب  دـهدیم . ناشن  مدرم  تاّیرظن  نتخاـس  هدروآرب  قاتـشم  لـیام و  ار  هفیلخ  ناـینامثع  یخیراـت  تاـیاور  اـما  ( 2)
اجنیا ارچ  : » تفگ دـندوب  هتـسب  وا  رب  هار  هفوک  جراـخ  رد  هک  یفوک  نایـشروش  رتشا و  کـلام  هب  ازهتـسا  هب  صاـع  نب  دیعـس  هک  دـنکیم 
نورب یکی  يارب  دنراد  لقع  هک  سک  رازه  ایآ  دیهن . نم  هار  رـس  رب  ار  یکی  دیتسرف و  نانمؤم  ریما  يوس  ار  یکی  هک  دوب  یفاک  دیاهدمآ ؟

نامکاح هک  درک  داهنـشیپ  تایالو  ناگدـنیامن  هب  نامثع  هک  یماگنه  هتفگ  یناـمثع  يرهف  میهج  ص 2950 .) ج 1 ، يربط ، ( »؟ دـنوشیم
وبا علخ و  ار  صاع  نب  دیعـس  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندرک و  ضارتعا  هفوک  ناگدـنیامن  طـقف  تسا . هتـشاد  روضح  دـننک  باـختنا  ار  دوخ 

هک دـندرک  اـضاقت  زین  رـصم  مدرم  يرگید  تـیاور  رد  ص 31 .) ج 11 ، یناـغا ،  ) درک ار  راـک  نیا  اروـف  وا  و  دـنک . بوـصنم  ار  یـسوم 
نب ورمع  وبا  يرـصم : نایـشروش  نیا  دوجو  اب  درک ، نینچ  نامثع  دـنک . بوصنم  ار  صاع  ورمع  لزع و  ار  دعـس  نب  هللا  دـبع  ناـشمکاح ،

، رکاسع نبا   ) دنتـشک ار  وا  دندمآ و  دـشاب ) یبیجت  رـشب ] نب  ۀـنانک   ] يولب و سیدـع ] نبا   ] روظنم دـیاش  اذـک ،  ) یخونت و  يوجب ]  ] لیدـب
(. 404 ص 403 ، نامثع ،

رایسب ار  هدنیآ  عاضوا  دعس  نب  هللا  دبع  دندش ، هنیدم  مزاع  يرصم  نایـشروش  هک  ینامز  اهدعب  . 309 ص 308 - نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 3)
رد وا  هک  دـهدیم  ناشن  حوضوب  دـنکیم و  لقن  اهزور  نیا  هراـبرد  ص 95  دـیهمت ، رد  رکب  نبا  هک  یتاـیبا  كر : دـیدیم . رتراـت  هریت و 

ج 5، باسنا ، يرذالب ،  ) فنخم وبا  هک  یتروص  نآ  هب  نامثع  اب  نایلاو  رادـید  تایئزج  تسا . هدرک  رظن  دـیدجت  دوخ  نیـشیپ  ياههدورس 
(12 ص 11 - ج 8 ، مالسا ، خیرات  305 ؛ ص 303 - نامثع ، رکاسع ، نبا  2946 ؛ ص 2944 - ج 1 ، يربط ،  ) رمع نب  فیس  (، 44 ص 43 -

يدمحم رفعج  و 
ص:163  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
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رگیدـکی اب  ادـخ  هناخ  رد  يرجه  مراهچ  یـس و  لاس  جـح  مسوم  رد  رـصم  هرـصب و  هفوک ، نایـضاران  ناگدـنیامن  فنخم ، وبا  تیاور  هب 
يرواد دننالوبقب . نامثع  هب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  دندرگزاب و  يرتشیب  دارفا  اب  ارهاظ  دـعب ، لاس  رد  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندرک و  رادـید 

دعب هب  دیاب  تسا ، راکـشآ  هنیدم  ياهدادیور  زا  نآ  هدنیوگ  یعالطا  مک  هک  ار ، یتیاور  رد  هدش  حرطم  تایئزج  مقـس  تّحـص و  هرابرد 
دمحم ینعی  یشیرق  رفن  ود  رصم ، رد  دندرک . تمیزع  هنیدم  يوس  هب  هک  دندوب  یهورگ  نیتسخن  نایرـصم  لاح ، ره  هب  « 1 . » درک راذگاو 
هفیذح یبا  نب  دمحم  دنتخیگنایم . رب  حرس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع  وا  یلاو  نامثع و  هیلع  ار  مدرم  رکب  یبا  نب  دمحم  هفیذح و  یبا  نب 
تداهش زا  سپ  هک  دوب  سمش ، دبع  ینب  زا  ۀبتع  نب  ۀفیذح  وبا  ینعی  روهشم  نایباحص  نیتسخن  زا  یکی  دنزرف  دوب  هدش  هداز  ناملـسم  هک 

زا دوب  وا  یتیاضران  زا  یـشان  دایز  لامتحا  هب  شاهدـناوخردپ  هیلع  وا  تفلاخم  « 2 . » دش گرزب  نامثع  هناخ  رد  ءابرقع  گنج  رد  شردـپ 
نب هّللا  دـبع  نوچمه  یناگدـشدیعبت  ای  طیعم  یبا  نب  ۀـبقع  ای  مکح  نوچمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانمـشد  نارـسپ  نامثع  هک  نیا 

رب ار  « 3 [ » حرس یبا  نبا   ] دعس
______________________________

ورمع هب  هک  یتمـسق  هژیوب  تسا  یگتخاـس  دـناهدرک ؛ رکذ  ( 107 ص 105 - ج 8 ، مالـسا ، خیرات  2934 ؛ ص 2932 - ج 1 ، يربـط ، - )
. تسا هدش  هداد  تبسن  صاع 

نب بعک  ینعی  دربیم ، مان  اهنآ  زا  فنخم  وبا  هک  مراهچ ، یس و  لاس  رد  نایرـصب  نایفوک و  ناربهر  ص 59 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
هاوگ دناوتیم  هتکن  نیا  دندوب . مجنپ  یس و  لاس  رد  نانآ  ناربهر  زا  ریغ  يدبع ، ۀبرخم  نب  ریـشب ) نب   ) ینثم يدهن و  هکبحلا ) يذ   ) هدبع

. تشاد يراتفرگ  هفوک  رد  مراهچ  یس و  لاس  رد  ارهاظ  مجنپ ، یس و  لاس  رد  نایفوک  ربهر  رتشا ، کلام  دشاب . تیاور  نیا  یتسرد 
. تشاد لاس  هد  زا  شیب  الامتحا  تسویپ  نامثع  هداوناخ  هب  هک  یماگنه  رد  دوب ، هدش  هداز  هشبح  رد  هک  هفیذح ، نبا  یبا  ( 2)

رییغت ار  نآرق  ظافلا  زا  یخرب  وا  دوب . ترضح  نآ  بتاک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تثعب  لیاوا  رد  حرس ] یبا  نب   ] دعس نب  هّللا  دبع  ( 3)
هک داد  نانیمطا  وا  یشیرق  نانمشد  هب  ربمایپ  يازهتسا  يارب  دش و  دترم  تفاین  رد  ار  نآ  هلـصافالب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  داد و 

ربمایپ هک  دوب  یناسک  وزج  وا  هکم ، حتف  ماگنه  رد  تسا . هدرکیم  تفایرد  ار  یحو  مایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هزادنا  هب  زین  وا  دوخ 
ردارب دعـس ، نبا  هک  درک  تساوـخرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  زا  ناـمثع  ماـگنه ، نآ  رد  اـما  دیـشخبن . ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هّللا یّلـص  ربمایپ  هک  هدرامگ  راک  هب  ار  يدرم  ارچ  هک  درک  شهوکن  ار  نامثع  رـصم ، رد  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  دـشخبب . ار  وا ، یعاضر 
: تسا هدومرف  وا  هرابرد  ماعنا  هروس  هیآ 93  رد  نآرق  هدرک و  مالعا  حابم  ار  وا  نوخ  هلآ  هیلع و 

دوب و هدشن  یحو  زیچ  چـیه  وا  هب  هک  نآ  لاح  هدـش و  یحو  نم  هب  هک  تفگ  ای  تسب  غورد  ادـخ  هب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  »
زا یخرب  ص 387 .) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( »؟ درک مهاوخ  لزان  تسا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هک  یتاـیآ  دـننامه  زین  نم  تفگ : هک  سک  نآ 

باذـک هملیـسم  هب  هراشا  رد  ار  نآ  رگید  نارّـسفم  یخرب  اما  دراد  هراـشا  دعـس  نب  هّللا  دـبع  هب  هیآ  نیا  دـندقتعم  یّنـس  نارّـسفم  نیتسخن 
(. 167 - 165 ج 7 ، عماج ، يربط ،  ) دننادیم

دح يراوخبارش  رثا  رب  هک  دوب  ببس  نادب  نامثع  اب  هفیذح  یبا  نبا  تفلاخم  هکنیا  رب  ینبم  یمهبم  تاماهتا 
ص:164  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رهاوخ ترفن  رد  هتخانشان ، یلیالد  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  دوب . هداد  حیجرت  دوب ، مالسا  يادهش  زا  نیتسخن و  هباحـص  زا  یکی  رـسپ  هک  وا ،
هک ارچ  دوب ، هتفای  شرورپ  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  وا  دوبن . رفنتم  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  وا ، فالخ  رب  اّما  « 1 ، » دوب کیرش  نامثع  زا  دوخ 

«2 . » دوب هدمآرد  مالّسلا  هیلع  یلع  جاودزا  هب  رکب  وبا  تشذگرد  زا  سپ  سیمع  تنب  ءامسا  شردام 
رکب یبا  نب  دّمحم  اریز  دناسرب ، يرازآ  اهنآ  هب  دیابن  هک  تشون  وا  هب  هفیلخ  اما  دوب ، هدرب  تیاکـش  نامثع  هب  ود  نیا  زا  دعـس  نب  هّللا  دبع 

یس نداتسرف  اب  دیشوک  نامثع  « 3 . » تسا شیرق » خرف )  ) هجوج  » وا و دوخ  هدناوخرسپ  دنواشیوخ و  هفیذح  یبا  نب  دمحم  هشیاع و  ردارب 
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توعد مدرم  زا  تشاذگ و  شیامن  هب  طاطسف  دجـسم  رد  ار  ایاده  نیا  هفیذح  یبا  نبا  اّما  دنک . مارآ  ار  وا  اهبنارگ  ياهماج  مهرد و  رازه 
نامثع ماگنه ، نیا  رد  دراداو . دوخ  نید  هب  تنایخ  هب  دنک و  عیمطت  ار  وا  هدرک  یعس  هنوگچ  نامثع  دننیبب  دوخ  مشچ  هب  دنیایب و  هک  درک 
هفیذح یبا  نبا  ياهتیلاعف  هرابرد  ات  داتسرف  رصم  هب  ار  وا  درک و  یهاوخرذع  دوب  هتفر  وا  رب  هتشذگ  رد  هچنآ  زا  دناوخ و  ارف  ار  رسای  رامع 

رد رامع  اّما  دش . دهاوخ  یگدیسر  دنیایب  هفیلخ  دزن  هب  هک  یناسک  تیاکش  هب  هک  دیامن  تنامض  دنک و  عافد  هفیلخ  درکلمع  زا  یسررب و 
هک يرعـش  زا  دش . هنیدم  يوس  هب  نایرـصم  یعمج  هتـسد  تکرح  نامثع و  يرانکرب  راتـساوخ  درک و  ینابیتشپ  هفیذـح  یبا  نبا  زا  رـصم 

تیلاعف هرابرد  ات  درک  لیـسگ  رگید  تایالو  زکارم  هب  زین  ار  یناگدـنیامن  نامز  نامه  رد  نامثع  هک  دـیآیمرب  هدورـس  « 4  » هبقع نب  دیلو 
اب ادخ و  فوخ  اب  هارمه  ار  دوخ  تیرومأم  نانآ  مامت  دیلو ، هتفگ  هب  دننک . قیقحت  نانئاخ » »

______________________________

،1876 - 1851 ندیل ، گربنروت ، شـشوک  هب  خیراتلا  یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 50 ؛ ج 5 ، ص 387 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوب هدروخ 
زا دوب  هدرب  يور  تدابع  دـهز و  هب  ماگنه  نآ  رد  هک  هفیذـح  یبا  نبا  دـیازفایم  ریثا  نبا  تسا . ناینامثع  هتخاـس  ارهاـظ  ص 219 ) ج 3 ،

یبا نبا  سپـس  مدرکیم . نینچ  یتـشادیم  یگتـسیاش  رگا  هک  داد  خـساپ  وا  هب  ناـمثع  دراـمگب . تموـکح  هب  ار  وا  هک  تساوـخ  ناـمثع 
. داتسرف رصم  هب  ار  وا  مه  نامثع  دتسرفب و  ییایرد  یگنج  هب  ار  وا  هک  تساوخ  نامثع  زا  هفیذح 

زا رکب  یبا  نب  دمحم  رّفنت  هدیشوک  هدرک  لقن  رمع  نب  فیـس  هک  ینامثع  تیاور  زین  اجنیا  رد  هفیذح ، یبا  نبا  يارجام  دننام  تسرد  ( 1)
نیا ص 302 .) نامثع ، رکاسع ، نبا   ) تخاس يراج  وا  رب  ار  یعرـش  يدـح  یمحرت  چـیه  نودـب  نامثع  هک  دـنادب  نآ  زا  یـشان  ار  نامثع 

. تسا یگتخاس  انئمطم  ناتساد 
رد رکب  وبا  نب  دمحم  هرابرد  گنیتواه  هلاقم  ك : هراب ر . نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  تشاد . نس  لاس  هس  طقف  ماگنه  نآ  رد  دمحم  ( 2)

(. مود پاچ   ) مالسا فراعملا  ةرئاد 
ص 388. ج 2 ، ص 50 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

ص 306. نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 4)
ص:165  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار رامع  هک  تساوخ  هزاجا  وا  زا  درک و  شرازگ  ناـمثع  هب  ار  ارجاـم  دعـس  نب  هّللا  دـبع  راـمع .)  ) میلد زج  هب  دـندناسر  ماـجنا  هب  تفارش 
، يرذالب هتفگ  هب  دنک . هنیدم  هناور  یفاک  تازیهجت  اب  ار  رامع  هک  داد  روتسد  وا  هب  تفریذپن و  ار  وا  تساوخرد  نامثع  اّما  دنک ، تازاجم 

هنیدم هب  هک  دـنک  بیغرت  ار  دوخ  ناوریپ  تسناوت  هفیذـح  یبا  نبا  ظاحل  نیدـب  و  ّریـس )  ) دـش جارخا  اجنآ  زا  رامع  رگید ، یتایاور  هب  انب 
«1 . » دننک تمیزع 

نیا يربهر  « 2 . » دندش هنیدم  یهار  هرمع ، ماجنا  دصق  هب  ارهاظ  يرصم ، نت  دصتفه  ات  دصراهچ  نیب  يرجه ، مجنپ  یـس و  لاس  لاوش  رد 
: دنتشاد هدهع  رب  رفن  راهچ  ار  هورگ 

نب ةورع  یعازخ و  قمح  نب  ورمع  يدارم ، نارمح  نب  نادیـس )  ) نادوس دوب ، ناـنآ  یلـصا  ربـهر  هک  « 3 ، » يولب سیدع  نب  نمحرلا  دـبع 
دوب یفوک  نایراق  زا  یکی  وا  تسا . هژیو  یهّجوت  هتـسیاش  نایرـصم  ناربهر  نیب  رد  قمح  نب  ورمع  روضح  « 4 . » یثیل ینانک  عابن  نب  مییش 

هک
______________________________

.1123 ص 1122 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ص 51 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
هب ار  تیاور  دنس  هلـسلس  یناتیاک  ص 2968 ؛ ج 1 ، يربط ،  ) هدرک رکذ  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  هک  مجنپ  یـس و  لاس  بجر  خـیرات  ( 2)

ار يدقاو  و  ص 147 و 152 ) ج 8 ، مالسا ، خیرات   ) يدقاو شردپ  زا  لقن  هب  وا  دمحم و  نب  هّللا  دبع  زا  لقن  هب  يربط  هتسناد : نینچ  هابتشا 
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تشاددای ص 127 ، ج 6 ، اهسیونشیپ ، اههصالخ و   ) هدرک هراشا  زین  نزواهلو  هک  نانچ  دنس ، هلسلس  نیا  اما  تسا . هدرمـش  یلـصا  يوار 
. تسین حیحص  (، 3

نیتسخن زا  دنتـشاد و  تکرـش  هیبیدـح  رد  هرجـش  تعیب  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هتـسجرب و  هباحـص  زا  سیدـع  نب  نمحرلا  دـبع  ( 3)
اما درک . صخـشم  ءاضیبلا  راد  يارب  يدودح  رـصم  حتف  زا  سپ  وا  دناهتفگ  (. 172 ص 171 - ج 4 ، هباصا ، رجح ، نبا   ) دوب رـصم  ناحتاف 
نآ رد  دجسم  هب  دورو  ماگنه  رد  ار  دوخ  نابسا  ناناملـسم  هک  صاع  ورمع  هناخ  دجـسم و  نیب  دوب  ینیمز  ءاضیبلا  راد  هک  دناهتفگ  یخرب 

يرجه جنپ  تصش و  لاس  هب  طاطسف  زا  مکح  نب  ناورم  رادید  زا  شیپ  هک  دناهدرک  اعدا  مکحلا ، دبع  نبا  هتفگ  هب  انب  نارگید  دنتسبیم .
نآ رد  لاس  نآ  رد  ناورم  دنتـسبیم و  اجنآ  رد  ار  دوخ  نابـسا  ناناملـسم  دوب و  یلاخ  ینیمز  ءاضیبلا  راد  لحم  دوخ ، تفـالخ  ماـگنه  رد 
رد ار  ءاضیبلا  راد  نآ  زا  سپ  دـشاب . هتـشادن  يرـصق  يرهـش  ره  رد  هفیلخ  تسین  هتـسیاش  هک  تفگ  نامز  نیا  رد  ناورم  درک . ناـمتخاس 

هرداصم ار  دوخ  نیرید  نمـشد  ياهییاراد  وا  دایز  لامتحا  هب  اما  ص 107 .) رـصم ، حوتف  مکحلا ، دبع  نبا   ) دنتخاس وا  يارب  هام  ود  تدم 
. درک

هب فنخم  وبا  تسا . هدش  هدرب  مان  اهنآ  زا  ص 2991 ) ج 1 ، يربط ،  ) هملسم نب  دمحم  تیاور  رد  هک  دنتـسه  یناربهر  نت ، راهچ  نیا  ( 4)
هنانک فنخم ، وبا  هتفگ  هب  تسا . هدرب  مان  یبیجت  رـشب  نب  ۀـنانک  یعازخ و  ءاقرو  نب  لیدـب  نب  ورمع  وبا  زا  قمح  نب  ورمع  نادوس و  ياج 

نب ورمع  وبا  دناهتسناد . نامثع  لتاق  ار  هنانک  نب  رشب  ابلاغ  ص 59 .) ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوب نایرصم  ربهر  زین  موس  تسیب و  لاس  رد 
هب نانآ  ترهش  دیاش  ص 98 .) نامه ،  ) دز تبرـض  نامثع  هب  زین  وا  هک  دناهتفگ  دوب . هتـسجرب  هباحـص  زا  یکی  دنزرف  هباحـص و  زا  لیدب 

هورگ هرمز  رد  نانآ  هک  دراد  لامتحا  دوش . هدرب  مان  نانآ  زا  نایرـصم  ناربهر  نیب  رد  یهاگ  هک  دشاب  هدش  ثعاب  ییاهن  مادـقا  نیا  ماجنا 
. دنشاب هتسویپ  نایشروش  هب  یمود 

ص:166  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«2 . » درک دیعبت  قشمد  هب  ار  وا  نامثع  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  « 1 . » دنتشون نامثع  هب  ياهمان  صاع  نب  دیعـس  نشخ  تموکح  هب  ضارتعا  رد 
رد نایفوک  یبالقنا  هیحور  رـشن  رد  الامتحا  وا  دـش . هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناکیدزن  زا  نامثع  لتق  زا  سپ  تفر و  رـصم  هب  سپـس  وا 

«3 . » تشاد یمهم  شقن  رصم 
هب سپس  درک و  یهارمه  دورجع  ات  ار  نانآ  مه  هفیذح  یبا  نب  دمحم  دوب و  هتفر  هنیدم  هب  نایـشروش  تمیزع  زا  شیپ  رکب  وبأ  نب  دمحم 

، رهـش نیا  لامـش  رد  هنیدم و  یلزنم  کی  رد  بشخ ، يذ  رد  دوب  هدـعقيذ  لوا  نآ  يادرف  هک  یبش  رد  نایـشروش  «. 4  » تشگزاب طاطسف 
زور هن  لهچ و  نامثع  لتق  ات  ماگنه  نآ  زا  دـنروآیم ، باسح  هب  زور  نیا  زا  ار  هرـصاحم »  » زاغآ هک  یعباـنم  ساـسا  رب  « 5 . » دندمآ دورف 

. دندش رود  هنیدم  زا  اتقوم  نایشروش  ود ، نآ  هلصاف  رد  هک  دنربیم  مان  ۀمدق »)  ) دورو  » ود ای  هرـصاحم  ود  زا  رگید  عبانم  « 6 . » دیشک لوط 
يذ رد  تماقا  ینعی  تسخن ، هرـصاحم  سابع  نبا  هتفگ  هب  تفرگ . رارق  هرـصاحم  رد  نامثع  هناخ  هک  دوب  نانآ  تشگزاـب  ماـگنه  رد  اـهنت 

«7 . » دیماجنا لوط  هب  زور  هدزاود  بشخ ،
ار عاضوا  ات  دنداتسرف  هنیدم  هب  ار  نت  دنچ  بشخ ، يذ  رد  ندمآ  دورف  زا  سپ  نایشروش 

______________________________

ص 41. نامه ، ( 1)
ص 201. ج 19 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ( 2)

ربمایپ هباحص  کلـس  رد  درک و  ترجه  هّیبیدح  حلـص  زا  سپ  وا  ص 294 . ج 4 ، هباـصا ، رجح ، نبا  ك : قـمح ر . نب  ورمع  هراـبرد  ( 3)
درک لقن  ار  یتیاور  رـصم  رد  دیزگ . تماقا  هفوک  رد  سپـس  ماش و  رد  تسخن  ناناملـسم ، تاحوتف  زا  سپ  دـمآرد . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

( یبرغلا دـنجلا   ) یبرغ نایهاپـس  مدرم  نیرتهب  ای  نیرتلقاع  نآ  رد  هک  دومن  دـهاوخ  يور  ياهنتف  دوب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک 
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(. ص 305 رصم ، حوتف  مکحلا ، دبع  نبا   ) تسا هدمآ  رصم  هب  ور  نیمه  زا  هک  تفگ  دوب و  دنهاوخ 
ص 2968. ج 1 ، يربط ، ( 4)

. تسین تسرد  هک  هدش  هتسناد  هبنشراهچ  زور  هدعقيذ  لوا  باتک ، نیا  رد  ص 168 ، خیرات ، هفیلخ ، ( 5)
، بیذهت رجح ، نبا  يرجه ؛ دون  لاس  هب  هتشذگ  رد  رصم ، یتفم  ینزی  هّللا  دبع  نب  دثرم   ) ریخلا وبا  يرـصم  تیاور  تسا  هلمج  نیا  زا  ( 6)

159 ص :  شروش .....  نارحب و  گنولدام 166  دمحم ، ینیشناج  . 3000 ص 2999 - ج 1 ، يربط ، رد  ص 83 ) ج 10 ،
یتدـم ار  نامثع  هناخ  نایرـصم ، دورو  نیمود  زا  شیپ  نایندـم  هک  تسا  هدرک  روصت  تسردان  هب  نزواهلو  ص 3088 . ج 1 ، يربط ، ( 7)

ص 128- ج 6 ، اهـسیونشیپ ، اـههصالخ و   ) دراد نیمه  هب  هراـشا  هدیـشک  لوط  زور  هدزاود  هک  هرـصاحم  نیتـسخن  دـندرک و  هرـصاحم 
(. 129

هدرک عمجت  رـصق  لباقم  رد  هک  یمدرم  دیوگیمن  هدرک ، لقن  دهاش  ناونع  هب  ار  نآ  وا  و  هدـمآ ، ص 2975  ج 1 ، يربط ، رد  هک  یتیاور 
ناورم باعرا  دـیدهت و  زا  سپ  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هکلب  دـندرکن ،» هجوت  ندـش  قرفتم  يارب  یتساوخرد  هنوگچـیه  هب   » دـندوب

. دندرک كرت  ار  اجنآ 
ص:167  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

تیاور ادعب  ّمصا ، هّللا ) دـبع   ) نب ورمع  ینعی  نانآ ، زا  یکی  دـننک . تروشم  هتـسجرب  هباحـص  اب  دوخ  مادـقا  یگنوگچ  هرابرد  دنجنـسب و 
. دندوب هتـساوخ  رظن  وا  زا  همه  زا  رخآ  نانآ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  هب  دنوش ، هنیدم  دراو  دـندرک  بیغرت  ار  اهنآ  هباحـص  همه  هک  درک 
زا دنتـسرفب و  نامثع  دزن  هب  یناگدنیامن  دیاب  نانآ  تفگ  داد و  رادشه  هنیدم  هب  نانآ  دورو  راوگان  ياهدمایپ  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هک تسا  راگزاس  زین  مالّسلا ، هیلع  یلع  هداون  رمع ، نب  دمحم  تیاور  اب  تیاور  نیا  « 1 . » دنک حالصا  ار  دوخ  شور  هار و  هک  دنهاوخب  وا 

روصت ناوتیم  دمآ . اهنآ  دزن  رسای  رامع  هحلط و  مالّـسلا ، هیلع  یلع  اب  رادید  يارب  نایرـصم  يوس  زا  ياهداتـسرف  ماگنه  بش  نآ  قبط  رب 
هیلع یلع  هب  هفیذح  یبا  نب  دمحم  زا  ياهمان  هداتسرف  نیا  دندرک . قیوشت  هنیدم  هب  دورو  يارب  ار  نایشروش  املـسم  رامع  هحلط و  هک  درک 

«2 . » دیاشگب ار  نآ  دشن  رضاح  مالّسلا  هیلع  یلع  اّما  درک  میدقت  مالّسلا 
هب کنیا  « 3 ، » درکیم يدوبان  رطخ  ساسحا  زاغآ  رد  دوب و  هدرک  هاگآ  نایشروش  تاین  زا  ار  وا  دعـس  نب  هّللا  دبع  وردنت  کیپ  هک  نامثع 

ار اهنآ  نامثع ، وا ، رگا  اریز  دـندرگزاب ، هک  دـنک  عناق  ار  نانآ  تاقالم و  نایـشروش  اب  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  مالّـسلا  هیلع  یلع  رادـید 
درک دهعت  داد و  مات  رایتخا  وگتفگ  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  وا  دنوش . قیوشت  ییاهیخاتـسگ  نینچ  هب  زین  نارگید  دوب  نکمم  تفریذپیم 

اّما هدرک ، تبحـص  وا  اب  مه  ـالبق  هک  درک  يروآداـی  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دـنک . لـمع  مالّـسلا  هیلع  یلع  رظن  قبط  سپ  نآ  زا  هک 
هتفگ قبط  رب  تفلاخم و  نانآ  اب  سپ  نآ  زا  هک  درک  دـیکأت  هفیلخ  دربب . نامرف  دوخ  يوما  نادـنواشیوخ  ناورم و  زا  هداد  حـیجرت  ناـمثع 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  دننیـشنب و  بکرم  رب  هک  داد  روتـسد  راصنا  نارجاهم و  رگید  هب  سپـس  نامثع  درک . دـهاوخ  راتفر  مالّـسلا  هیلع  یلع 
«5 . » درک يراددوخ  راک  نیا  زا  رامع  اّما  ددنویپب  تأیه  نیا  هب  هک  تساوخ  رامع  زا  هژیوب  وا  « 4 . » دننک یهارمه 

______________________________

رد مصا  نب  ورمع  ناـمه  هدـش  هدرب  ماـن  وا  زا  مود  تیاور  رد  هک  هّللا  دـبع  نـب  ورمع  موـلعم ، رارق  زا  : 1126 هنیدم ، خیرات  هّبـش ، نبا  ( 1)
ص 45. ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا  ص 71 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، تسا ؛ لوا  تیاور 

ص 2969. ج 1 ، يربط ، ( 2)
تخادرپ و نخس  داریا  هب  دعـس  نب  هّللا  دبع  رادشه  تفایرد  زا  سپ  نامثع  يرـصم ، ریخلا  وبا  هتفگ  هب  انب  . 2969 ص 2968 - نامه ، ( 3)

هنتف رـس  هک  دناهدرک  ناشکیرحت  ناسک  تسین . هرمع  ناشدوصقم  اما  دنراد  هرمع  گنهآ  شیوخ  رادنپ  هب  رـصم  مدرم  زا  یعمج  : » تفگ
(. ص 2999 نامه ، « ) دننم گرم  رظتنم  دنراد و 
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.2969 ص 2968 - نامه ، ( 4)
ص 135. باتک ، نیمه  كر : مایا  نآ  لاوحا  عاضوا و  هرابرد  . 2970 ص 2969 - نامه ، ( 5)

ص:168  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
لماش مالّـسلا - هیلع  یلع  زا  ریغ  هب  نارجاـهم - هورگ  تسیزیم ، ناـمز  ناـمه  رد  دوخ  هک  « 1  » یـسوا هبقع  نب  دیبل  نب  دـمحم  تیاور  هب 
باتع نب  نمحرلا  دبع  صاع و  نب  دیعـس  مکح ، نب  ناورم  نایوما  زا  مازح و  نب  میکح  معطم ، نب  ریبج  يودع ، مهج  وبا  دیز ، نب  دـیعس 

تباث و نب  دیز  يدعاس ، دیمح  وبا  يدعاس ، دیـسا  وبا  لماش  تشاد  هدهع  رب  هملـسم  نب  دمحم  ار  نانآ  ییاوشیپ  هک  راصنا  دوب . دیـسا  نب 
غلاب نت  یس  هب  عومجم  رد  هک  دندوب  نانآ  هارمه  زین  نارگید  یملـسا و  مرکم ) ای   ) زرکم نب  راین  نوچمه  یبارعا  دندوب . کلام  نب  بعک 

«2 . » دندشیم
ياهمان هب  هورگ  نیا  رجاهم  نت  راهچ  دـیدیم . یکانلوه  هصمخم  هچ  رد  ار  دوخ  نامثع  هک  دـهدیم  ناـشن  دـنمتردق  تأـیه  نیا  بیکرت 

ریبج و  دنتشاد ، یتبـسن  رمع  اب  دندوب و  يدع  هلیبق  زا  ود  ره  هک  يودع ، ۀفاذح ) ای   ) هفیذح نب  مهج  وبا  لیفن ، نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس 
و مشاه - هب  بلطملا  دبع  ینب  هک  نانچمه  دندشیم  بوسنم  سمـش  دـبع  هب  الومعم  هفیاط  نیا  فانم - دـبع  نب  لفون  هفیاط  زا  معطم  نب 

راین زین  ریخا و  نت  هس  « 3 . » دنادرگ يور  وا  زا  ماجنارس  دیز  نب  دیعس  هچرگ  دندوب ، نامثع  تخسرس  نارادفرط  زا  يدسا  مازح  نب  میکح 
دودـعم زا  هملـسم ، نب  دّـمحم  زج  هب  راصنا ، نت  راهچ  دـندرپس . كاخ  هب  ار  نامثع  هزاـنج  هک  دـندوب  یناـسک  هلمج  زا  یملـسا  زرکم  نب 

«4 . » دندوب نایندم  نیب  رد  نامثع  تخسرس  نارادفرط 
لح رد  دنتسناوتیمن  دنتشاد ، وا  تموکح  نامثع و  اب  یکیدزن  طابترا  هک  نادرم  نیا  مامت 

______________________________

(. 66 ص 65 - ج 10 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) دوب نامثع  رمع و  ربتعم  نایوار  زا  تشذگرد و  يرجه  هن  دون و  ای  شش  دون و  لاس  رد  وا  ( 1)
ص 2970. ج 1 ، يربط ، ( 2)

دروآ مالسا  هکم  حتف  ماگنه  رد  هفیذح  نب  مهج  وبا  نامه ص 125 . تشاددای 6 ، ص 29 ، باتک ، نیمه  كر : دیز  نب  دیعس  هرابرد  ( 3)
، يربط  ) درک جاودزا  وا  اب  داد  قالط  ار  رمع  نب  هّللا  دیبع  ردام  رمع  هک  نآ  زا  سپ  مالـسا ، زا  لبق  وا  ص 345 .) ج 7 ، هباصا ، رجح ، نبا  )
هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  لوا  رـسمه  هجیدخ  هدازردارب  دلیوخ ، نب  مازح  نب  میکح  ص 755 .) اندّیس ، ةریـس  ماشه ، نبا  ص 1554 ؛ ج 1 ،

دندرب هانپ  میکح  هناخ  هب  هک  یناسک  مامت  هب  ربمایپ  حـتف ، ماگنه  رد  درواین . مالـسا  هکم  حـتف  زا  شیپ  اـما  دوب  وا  میدـق  ناتـسود  زا  هلآ و 
. داد ناما 

راصنا تباث  نب  دیز  هک  هدـمآ  فلتخم  تایاور  رد  باتک ص 113  نیمه  ك : کلام ر . نب  بعک  تباث و  نب  دـیز  دیـسا ، وبا  هرابرد  ( 4)
وا هب  نامثع  ياهششخب  رطاخ  هب  طقف  ار  راک  نیا  هک  دندرکیم  شنزرس  ار  وا  اما  درکیم ، قیوشت  نایشروش  ربارب  رد  نامثع  زا  عافد  هب  ار 

و دوش » هتـشک  وا  میدرکیمن  نامگ  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ نامثع  لتق  زا  سپ  يدعاس  دـیمح  وبا  هک  دـناهدرک  تیاور  دـهدیم . ماجنا 
، دعس نبا  ص 100 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، . ) دزرو بانتجا  يرورض  ریغ  لامعا  یـضعب  زا  ندیدنخ و  زا  رمع  نایاپ  ات  هک  دروخ  دنگوس 

(. ص 56 ، 1 ج 3 / تاقبط ،
ص:169  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب نامثع  دنتشادن ، روضح  هنیدم  رد  بختنم  ياروش  هدنز  ياضعا  رگید  هکنآ  ببس  هب  دنشاب . هتشاد  ینادنچ  ریثأت  نایشروش  اب  فالتخا 
نب دمحم  هب  وا  دوب . دنمزاین  دـنک ، عناق  ار  وا  تسناوتیم  رگا  مه ، رامع  هب  دـنک و  وگتفگ  نایـشروش  اب  هک  تشاد  زاین  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نیا هناگود  بیکرت  تشاد . جایتحا  راصنا  يوگنخس  ناونع  هب  زین  دوب ، یلقتسم  یسایس  عضوم  ياراد  مرتحم و  رایسب  یباحص  هک  هملسم ،

رد دندادیم  لیکـشت  ار  هنیدم  نانکاس  ّتیرثکا  هک  راصنا  اّما  دندوب ، مکاح  هقبط  شیرق  نارجاهم  دوب . یـسایس  عاضوا  هدنهدناشن  تأیه 
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«1 . » دنتشاد هفیلخ  تشونرس  يارب  يرتشیب  ّتیمها  یماظن  ظاحل  زا  ماگنه  نآ 
: تفگ سیدع ...  نبا  : » دیوگیم هک  دشاب  تسرد  هدرک ، لقن  وا  زا  هطساویب  دیبل  نب  دومحم  هک  هملسم ، نب  دمحم  هتفگ  دیاش  نیاربانب ،

راتفر هک  هداد  هدعو  ام  هب  هک  درادزاب  ادخ  هفیلخ  زا  ار  دوخ  ناسک  متفگ ... : نم  دیوگ : ینکیمن ؟ نم  هب  یـشرافس  نمحرلا  دـبع  وبا  يا 
سابع نبا  هک  یخیرات  رگا  دـنادیم . رثؤم  هنیدـم  زا  تشگزاب  هب  نایرـصم  عانقا  رد  ار  نانخـس  نیا  سپـس  و  « 2 « » دـنک ضوع  ار  شیوخ 

هب زور  دنچ  الامتحا  تارکاذـم  نیا  تسا . هداد  يور  هدـعقيذ  مهدزاود  زور  رد  هعقاو  نیا  دـشاب ، تسرد  هدرک  رکذ  لوا  هرـصاحم  يارب 
رادید زا  ادتبا  رد  هک  نایشروش ، زا  نت  دنچ  اب  دوخ  یبلق  لیم  فالخ  رب  هک  درک  تقفاوم  نامثع  هنیدم ، رد  نامز  نیمه  رد  دیماجنا . لوط 

«3 . » دنک وگتفگ  دوب ، هدز  زابرس  نانآ  اب 
______________________________

زا يرادبناج  ببس  هب  یخیرات  ياهتیاور  رد  اما  درک  نایشروش  اب  هرکاذم  رومأم  ار  هملسم  نب  دمحم  نامثع  هک  تسا  دقتعم  نزواهلو  ( 1)
عوقو زا  يریگولج  يارب  هتشاد  ناوت  رد  هچ  ره  وا  هک  دنهد  ناشن  ات  دناهدرب  مان  وا  ياج  هب  ای  دمحم  هارمه  ار  یلع ]  ] وا مالّسلا ، هیلع  یلع 

اب ار  نآ  ماجنارـس ، هداد و  طسب  ار  هیرظن  نیا  یناتیاک  تشاددای 2 .) ص 128 ، ج 6 ، اهـسیونشیپ ، اههصالخ و   ) تسا هداد  ماجنا  هعجاف 
يربراک نیا  رد  هلخادم  ماهتا  هنوگ  ره  زا  ار  وا  ات  هدـشن  هدرب  یمان  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تایاور  یخرب  رد  هک  هدرک  هنوراو  لالدتـسا  نیا 

. درادن دوجو  یگنهامهان  هنوگچیه  هدروآ  عمج  يدـقاو  هک  یتایاور  نیب  عقاو ، رد  تشاددای 1 .) ص 158 ، ج 8 ، مالسا ، خیرات   ) دنزاس
نب رباج  هک  یلاح  رد  دشاب ، هداد  تیمها  رتشیب  ارجام  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دوخ ، گرزبردپ  شقن  هب  رمع  نب  دمحم  هک  تسا  یعیبط 

ص ، 1 تاقبط ج 3 / دعس ، نبا  ، 66 ص 62 ، ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوب راصنا  هورگ  ياـضعا  هرمز  رد  زین  دوخ  هک  يراـصنا ، هّللا  دـبع 
، رجح نبا   ) زاجح بارعا  زا  یملـس  ءاجوعلا  یبا  نب  نایفـس  و  دربب ،) مان  وا  زا  دیبل  نب  دومحم  هک  دوبن  هتـسجرب  ردـق  نآ  رباج  ارهاظ  44 ؛
ج 1، يربط ،  ) دنرمشیم نت  هاجنپ  ار  وا  هارمه  راصنا  دادعت  دنزادرپیم و  هملـسم  نب  دمحم  شقن  فیـصوت  هب  ص 117 ) ج 4 ، بیذهت ،

. هنیدم خیرات  هّبش ، نبا  ص 2995 ؛
ناونع هب  هملسم  نب  دمحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  دوشیم  راکـشآ  هملـسم  نب  دمحم  دوخ  دیبل و  نب  دومحم  تایاور  زا  اما  ص 1134 .)

. دندرک رادید  نایشروش  اب  راصنا  نارجاهم و  نارس 
ص 2971. ج 1 ، يربط ، ( 2)

ص 136. باتک ، نیمه  كر : ( 3)
ص:170  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نیا زا  دـنک  كرت  ار  اجنآ  دنتـساوخ  وا  زا  هچ  ره  دـنک و  رادـید  نانآ  اب  ات  دروآ  راشف  نامثع  رب  هفیلخ  هناخ  رد  رب  ندرک  نصحت  اب  رامع 
ار نانآ  تسناوت  نایـشروش  اب  رادید  رد  نامثع  اّما  درک ، زیمآتنوشخ  يدروخرب  وا  اب  نامداخ  زا  یکی  راب  کی  دـیزرو و  يراددوخ  راک 

نامز نیمه  رد  دـیاب  زین  نانمؤم  ناردام  اب  نامثع  تاقالم  داـیز ، لاـمتحا  هب  « 1 . » تسا هدوب  هدادن  ار  راک  نیا  روتـسد  وا  هک  دـنک  یـضار 
. دنایضار وا  زا  اجنآ  هاپس  اریز  درامگب ، رصم  تموکح  هب  هرابود  ار  صاع  ورمع  دیاب  تفگ  وا  هب  هشیاع  نآ  یط  هک  دشاب  هتفرگ  ماجنا 

نایم زا  نامثع  هیلع  يروف  دیدهت  هک  ینامز  زا  بیترت ، نیدب  « 2 . » دش زاغآ  هجح  يذ  لوا  رد  نایشروش  تشگزاب  زا  سپ  مود » هرصاحم  »
الماک یطیارـش  تحت  راب  هس  دودـح  تّدـم  نیا  رد  نامثع  عبانم ، یخرب  ساسا  رب  دوب . هتـشذگ  زور  هدـجه  ابیرقت  مود  هرـصاحم  ات  تفر 

ره دوخ  تیرومأم  زا  هملـسم  نب  دـمحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تشگزاب  زا  سپ  تفر . ربنم  رب  دجـسم  رد  هباطخ  داریا  يارب  لبق ، اب  توافتم 
یگدیسر نایرصم  تایاکـش  هب  هژیوب  دیاب  هک  دندنامهف  وا  هب  دیدرتیب  و  « 3 ، » تسا كانرطخ  عاضوا  هک  دنداد  رادـشه  نامثع  هب  نت  ود 

هیصوت هفیلخ  هب  اذل  دزیگنارب ، تایالو  رد  ار  يرتشیب  ياهـشروش  دوش و  یقلت  فعـض  هناشن  يزایتما  ره  نداد  هک  دیـسرتیم  ناورم  دنک .
هدینش هچنآ  هک  دنتسناد  نیقی  هب  نوچ  دندوب و  هدینش  يزیچ  شیوخ  ياوشیپ  هرابرد  نایرصم  عمج  نیا  : » دیوگب دوخ  هباطخ  رد  هک  درک 
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تسا شروش  نیا  تشپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  اقلا  هفیلخ  هب  ناورم  يرهز ، هتفگ  هب  دنتفرزاب .» ناشراید  يوس  دوب  تسردان  دندوب 
هدامآ تسا  هتـساوخ  هدـنادرگزاب و  ار  اهنآ  هدـید ، یفاکان  ار  اهنآ  دادـعت  هک  اجنآ  زا  دـنکیم و  تیادـه  ار  نارگید  نایرـصم و  لامعا  و 

نایاپ شنادنواشیوخ  ناورم و  هناراکمتس  تموکح  هب  دروآ  مهارف  قارع  زا  ار  یهاپس  وا  هاگره  ات  دنشاب 
______________________________

.95 ، 52 ص 51 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
زور کی  رد  نایرـصم  دورو  زا  شیپ  هرـصاحم  نآ  ساـسا  رب  هک  هداد  حـیجرت  ار  يرگید  تیاور  یناـتیاک  ص 3060 . ج 1 ، يربـط ، ( 2)

تیاور نیا  یلصا  عبنم  ص 141 .) ج 8 ، مالـسا ، خیرات   ) تسا هتفرگ  تروص  دعب  هعمج  رد  نانآ  تسد  هب  نامثع  لتق  هدش و  زاغآ  هعمج 
هشیاع و هک  ینامز  رد  نامثع  تسین . قثوم  انئمطم  وا  تیاور  اما  دیـسر ، لتق  هب  نامثع  هارمه  هب  هک  تسا ، سنخا  نب  ةریغم  هداون  دنچ  ره 

رتوردنت نایرـصم  زا  یهورگ  هک  دراد  لامتحا  هتبلا  دوب . نایرـصم  هرـصاحم  رد  دـندش  جـح  مزاع  هجح  يذ  لیاوا  رد  سابع  نب  هّللا  دـبع 
. تسا هدوب  نانیا  نایم  رد  نامثع ، لتاق  رشب ، نب  ۀنانک  دیاش  دنشاب . هتسویپ  یلصا  هورگ  هب  نامثع  لتق  زا  شیپ  هتفه  کی 

.2991 ، 2972 ص 2971 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
ص:171  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. درک لمع  وا  رظن  قبط  رب  دوخ  هباطخ  رد  ریخأت ، یکدـنا  زا  سپ  ناـمثع  و  « 1 . » دنک عناق  دوخ  نانخـس  اب  ار  نامثع  تسناوت  ناورم  دنهد .
یندشنشومارف تساوخرد  دوب ، هدش  دیمون  هشیاع  ياضاقت  هب  رـصم  تموکح  هب  دوخ  ددجم  باصتنا  زا  هک  صاع  ورمع  نامز  نیمه  رد 

ود نامثع  وا ، تساوخرد  رارکت  زا  سپ  اّما  تفرگ ، رخـسمت  هب  ار  وا  ادـتبا  رد  هفیلخ  درک . مالعا  گرزب » ياـهاطخ   » زا هبوت  يارب  ار  دوخ 
هنیدـم مشخ  اب  ورمع  نآ ، زا  سپ  مروآیم .» وت  هاگـشیپ  هب  هبوت  هک  مسک  نیتسخن  نم  ایادـخ  : » تفگ درک و  هلبق  هب  ور  تشادرب و  تسد 

«2 . » درک كرت  ار 
رادومن دنوش و  نآ  دهاش  دـننک و  عامتـسا  مدرم  هک  يوگ  ینخـس  : » تفگ دـمآ و  نامثع  شیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایرـصم ، نتفر  زا  سپ 

شوختسد منادن ...  هک  دناهتفرگن  نم  زا  یبیع  ادخ  هب  مدرم ! يا  تفگ ...« : ینانخـس  رد  سپـس  نامثع  دشاب .» وت  تشگزاب  شور و  رییغت 
شیوخ راتفر  زا  مربیم . هبوت  ودب  منکیم و  رافغتسا  ماهدرک  هچنآ  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  مدنام ...  رود  داشر  زا  مدش و  سفن  بیرف  وزرآ و 

ینوبز هدنب  نوچ  مریگ و  هدنب  شور  دنک  هدنب  ارم  قح ، رگا  ادخ  هب  دنیوگب . نم  اب  شیوخ  يار  دنیایب و  امـش  نارـس  مدمآزاب . متـشگب و 
وا دوسا  نب  نمحرلا  دـبع  تیاور  هب  اـنب  دراد .» ساپـس  دوش  دازآ  رگا  دـنک و  يروبـص  دـشاب  كوـلمم  رگا  هک  مشاـب  هدـنب  دـننام  منک و 

«3 «. » منکیم رود  ار  يو  ناسک  ناورم و  : » هک داد  هدعو  نینچمه 
______________________________

یهورگ دنادیم ، هناضرغم  ییارتفا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ناورم  تاماهتا  يرهز  هک  یلاح  رد  . 89 ص 62 ، ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، (- 1)
، يوما هرود  رخاوا  رد  هنیدم  هتـسجرب  ياملع  زا  یـشرق ، یمیت  ردکنم  نب  دمحم  دناهتـسناد . یعقاو  ار  نآ  یندم  بّصعتم  یّنـس  نایوار  زا 

داتسرف بشخ  يذ  رد  نایرـصم  تاقالم  هب  دربن - ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  هداد  حیجرت  وا  رب  ار  نارجاهم  زا  یکی   » نامثع هک  هدرک  تیاور 
هب اریز  دنک  بیقعت  ار  وا  هداتـسرف  هک  دهد  هزاجا  تساوخ  هفیلخ  زا  موزخم  هلیبق  زا  يدرم  سپـس  دزاس . هدروآرب  ار  نانآ  ياههتـساوخ  ات 

. درادن دامتعا  وا 
. دـنرادن یبساـنم  تیعـضو  ناـمثع  ناورم و  اـب  هلباـقم  يارب  هک  تفگیم  نایـشروش  هب  هداتـسرف  هک  دینـش  سوساـج  داد و  هزاـجا  هـفیلخ 

لایما یپ  رد  زآ  صرح و  رـس  زا  دزرماین » ار  وا  ادـخ   » هک یلع )  ) درم نیا  تفگ  ناـمثع  داد و  عـالطا  ناـمثع  هب  ار  عوضوم  نیا  سوساـج 
زا یمـشاه ، لضف  نب  هّللا  دبع  تفای . دهاوخن  تسد  تفالخ )  ) نآ هب  زگره  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  نم  اما  تسا ، دوخ 

یفاک دادعتسا  اب  تفگ : نایرصم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  لقن  زین  ( 358 ص 357 - ج 5 ، هباصا ، رجح ، نبا   ) يرهز رـصاعم  نایندم 
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، هنیدم خیرات  هّبـش ، نبا   ) دیدرگزاب سپـس  دیروآ و  عمج  يرتشیب  يورین  دیدرگزاب ، دیاهدماین . نم  دزن  هب  نامثع  ناعفادـم  اب  هلباقم  يارب 
(. ص 1128

دییأت يدایز  دح  ات  ص 2982 ،) نامه ،  ) ریبز يالوم  هبیبح ، وبا  تیاور  ار  ص 2972 ) ج 1 ، يربط ،  ) یلع نب  رمع  نب  دـمحم  تیاور  ( 2)
. دنکیم

ص 2977. نامه ، ( 3)
ص:172  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. درادن سرتسد  وت  هب  دشابن  وت  اب  هک  ره  نانمؤم ، ریما  يا  : » تفگ تساخرب و  دیز  نب  دیعس  دنتسیرگب . ناشیضعب  دندمآ و  ّتقر  هب  مدرم 
«1 «. » رآ لمع  هب  یتفگ  هچنآ  زادرپ و  شیوخ  هب  ار ، ادخ 

: دزاغآیم تارابع  نیا  اب  مومع » ربارب  رد  نامثع  هبوت   » تیاور زا  ار  دوخ  تشادرب  یناتیاک 
فیاظو كرت  لکـش  نیرتتسپ  هلزنم  هب  یندرکن و  رواب  نانخـس  نیا  مینک ؛ دـیکأت  ناـمثع  نانخـس  لوقعماـن  موهفم  رب  هک  تسین  يزاـین 

. تشاد راکـشآ  داضت  دـشیم  وا  يریگهرانک  يارب  هک  ییاهتـساوخرد  ربارب  رد  نامثع  ریذـپانفاطعنا  يدـج و  تمواقم  اب  دوب و  تفالخ 
نیا تسا . تسردان  الماک  ریوصت  نیا  اّما  ایند . كرات  دـهاز و  يدرف  رهاظ  اـب  دـنک  ریوصت  فرخ  يریپ  ار  هفیلخ  هک  تسا  نآ  رب  يدـقاو 

هب تسا . تسرداـن  زین  دوب  یگلاـس  داـتفه  زا  سپ  نس  رد  یتـح  ناوج  ناـنز  قشاـع  روشرپ و  عبطلا ، فیرظ  يدرم  وا  هک  ناـمثع  ریوـصت 
یطابترا چیه  هک  تسوا  سفن  تزع  هدنهدناشن  وا  راقو  اب  گرم  تسا . تسردان  زین  تشادن  تیعطاق  هدارا و  وا  هک  دوش  هتفگ  هک  هوالع 

«2 . » درادن يو  هباطخ  نایب  رد  يدقاو  یبدا  يزادرپهناسفا  اب 
؟ دوب هناسفا  مه  هسانک »*«  رد  متفه  يروگیرگ  پاپ  ربارب  رد  مور  سدقم  يروتارپما  روتارپما  مراهچ ، يرنه  هبوت  یناتیاک  رظن  هب  ایآ 
ناورم دنتـسشن . وا  تشگزاب  راظتنا  هب  شاهناخ  رد  دندشن و  رـضاح  نامثع  ینارنخـس  رد  هّیما  ینب  زا  دـنچ  ینت  صاع و  نب  دیعـس  ناورم ،

: تفگ نامثع  زا  نتساوخ  هزاجا  زا  سپ 
هدش و هتفشآ  راک  هک  یتفگ  یتقو  ار  نانخـس  نیا  اّما  يدوب ، نوصم  ظوفحم و  هک  يدوب  هتفگ  یتقو  ار  نانخـس  نیا  تساوخیم  ملد  »... 

ادخ هب  تسا . ینوبز  رادومن  هدمآ و  رطخ 
______________________________

، رمع نب  یلع  دیدرتیب  شردپ .» زا  رمع  نب  یلع  : » دهدیم هئارا  يدـیدج  دنـس  هلـسلس  يدـقاو  اجنیا  رد  . 2974 ص 2972 - ناـمه ، ( 1)
هیلع یلع  نب  رمع  زا  تایاور  نیا  مامت  ياوتحم  الامتحا  دش . لقن  یتیاور  وا  زا  رتشیپ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  ردارب 
هبیبح وبا  ص 2982 .) نامه ،  ) تسا هدرک  تیاور  زین  يرهز  دوسا  نب  نمحرلا  دبع  ار  هبوت  نایب  رد  نامثع  هبطخ  تسا . هدش  ذـخا  مالّـسلا 

اقلا ار  یتسرداـن  تشادرب  نینچ  و  ناـمه )  ) دـنکیم هراـشا  مدرم  نتـسیرگ  هب  ناـمثع ، هبوت  مـالعا  نیتـسخن  زا  دوخ  هاـتوک  تیاور  رد  زین 
. درک هبوت  مالعا  ناگمه  ربارب  رد  راب  کی  اهنت  نامثع  هک  دنکیم 

ص 155. ج 8 ، مالسا ، خیرات  ( 2)
. درک هبوت  متفه  يروگیرگ  پاپ  لباقم  رد  لاس 1077  رد  مراهچ  يرنه  هک  ایلاتیا  رد  ياهبورخم  رصق   Cansossa*

(. نوسنیچاه متسیب  نرق  فراعملا  ةرئاد  )
ص:173  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

اطخ هب  اّما  یتسجیم  برقت  هبوت  اب  يدوب  هتـساوخ  رگا  تسا . رتهب  دـشاب  میب  هیام  هک  ياهبوت  زا  درک  ناوت  رافغتـسا  نآ  زا  هک  ییاـطخ  رب 
«1 «. » دنردرب اههوک  نوچ  مدرم  هوبنا  کنیا  يدشیمن . فرتعم 

وا شیپ  ناورم  تفر . نورد  هب  دـنراد و  هگن  هدوشگ  ار  رد  اـت  تفگ  تفر  هناـخ  هب  ناـمثع  هکنآ  زا  سپ  دوسا  نب  نمحرلا  دـبع  هتفگ  هب 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ماجنارس  « 2 . » تشاد مرـش  دندمآیم  وا  دزن  هب  هک  یمدرم  زا  هک  دـماین  نوریب  نامثع  زور  هس  نآ ، زا  سپ  دـنادرگب . ار  وا  يأر  تفر و 
مهارف نینچ  ارچ  : » تفگ تفر و  رد  يوس  هب  ناورم  مراد .» مرـش  اـهنآ  اـب  ندرک  نخـس  زا  نم  هک  نک  نخـس  اـهنآ  اـب  ورب  : » تفگ ناورم 

. دیورب ام  شیپ  زا  دیریگب ! نامتـسد  زا  ار  ام  کلم  دیهاوخیم  دیاهدمآ و  داب ...  تشز  ناتیاهور  دـیاهدمآ ؟ تراغ  هب  ییوگ  هک  دـیاهدش 
دیور شیوخ  ياهلزنم  هب  دیرامشن . وکین  ار  شیوخ  راک  هجیتن  دیوشن و  دنـسرخ  هک  میهدیم  ناترـس  هب  يراک  دینک  ام  دصق  رگا  ادخ  هب 

«. میراذگیمناو روز  هب  میراد  تسد  هب  ار  هچنآ  ام  هک 
«4 .« » درک مهاوخن  تاقالم  وت  اب  سپ  نیا  زا  : » تفگ تفر و  نامثع  شیپ  ربخ  نیا  ندینش  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  « 3 . » دنتشگزاب مدرم 

صاقو یبا  نب  دعـس  هون  دـمحم ، نب  لیعامـسا  هتفگ  هب  دـناهتفگ ، نخـس  نآ  زا  عبانم  رد  هک  نامثع  ینارنخـس  نیرخآ  نیموس و  يارجاـم 
: تفگ ودب  نامثع  نک ». راتفر  ادخ  باتک  قباطم  : » تفگ تساخرب و  یکی  تفر ...  ربنم  هب  هعمج  زور  هب  نامثع  : » هک دوب  تروص  نیدب 

: تفگ وا  هب  نامثع  تفگ و  نامه  تساخرب و  رگید  راب  تسشنب و  صخش  نآ  نیشنب .» »
تایاور رد  « 5 «. » دـندرب هناخ  هب  شوهیب  دنتـشادرب و  ار  وا  هک  داتفیب  ربنم  زا  نامثع  و  دـندینارپ ...  گـیر  ناـسک  تسـشنب و  هک  نیـشنب » »

دیعس نب  هاجهج  یلصا  هدننکضارتعا  رگید ،
______________________________

ص 2985. ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص 2977. نامه ، ( 2)
ص 2975. نامه ، ( 3)

ص 157. باتک ، نیمه  ك : ر . ( 4)
لقن ار  نامثع  رب  هزیر  گنس  شراب  دادیور و  نیا  زین  هتشاد ، روضح  ارجام  نیا  رد  ارهاظ  هک  يرـصب ، نسح  ص 2979 . ج 1 ، يربط ، ( 5)

. تسا هتشاد  نس  لاس  هدزناپ  ای  هدراهچ  ماگنه  نآ  رد  يو  وا ، دوخ  هتفگ  هب  تسا . هدرک 
، يرذالب . ) تسا هدـیمان  قساف  دـنک » راتفر  ادـخ  باتک  قبط  رب   » دنتـساوخیم نامثع  زا  هک  ار  يدارفا  دوب  ناـمثع  نارادـفرط  زا  هک  نسح 

(. 18 ص 17 - ج 9 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  92 ؛) ص 71 ، ج 5 ، باسنا ،
ص:174  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ناشدنواشیوخ دیعبت  ببس  هب  ار  نامثع  رافغ  هلیبق  ارهاظ  « 1 . » دوب هرجش ، ریز  رد  ناگدننکتعیب  زا  یکی  هقباس و  اب  نادهاجم  زا  يرافغ ،
کی کنیا  نامثع  يا  هک  دز  گناب  تساخرب و  يرافغ  هاجهج  : » دیوگیم هدوب  ارجام  دـهاش  دوخ  هک  هبیبح  وبا  دـندوب . هدیـشخبن  رذ  وبا 

رد مینک و  راوس  ریپ  رتش  رب  مینک و  تریجنز  مینک و  وت  نت  هب  ار  هبج  اـت  اـیب  نییاـپ  تسه . نآ  رب  زین  يریجنز  هبج و  هک  ماهدروآ  ریپ  رتـش 
«2 «. » مینکفا ناخدلا ) لبج   ) دود هوک 

هک دندوب  هدمآ  يراک  هرابرد  تفگ  درک و  نخـس  نانآ  تشگزاب  هرابرد  نامثع  نایرـصم  تشگزاب  زا  سپ  دیوگیم  هملـسم  نب  دـمحم 
: تفگیم یکی  هک  مدینـش  ناهگان  مدنام . شوماخ  اّما  منک  ضرعت  مورب و  يو  شیپ  متـساوخیم  دـنتفرب . دـندوب و  هدینـش  تسردان  ربخ 
هب سک  نامثع  دـیوگ  « 4 . » تسا عقاو  رهـش  نآ  لامـش  رد  هنیدم  یلزنم  ود  رد  ادـیوس  « 3 «. » دنتـسه ادیوس  رد  کنیا  دندمآ و  نایرـصم  »

: متفگ درک »؟ دیاب  هچ  دناهدمآزاب  موق  نیا  تفگ ...« : نم  هب  دندوب . هدـمآ  دورف  بشخ  يذ  رد  نایرـصم  تقو  نیا  رد  داتـسرف . نم  بلط 
: تفگ منکیمن .» نینچ  ادخ  هب  هن  : » متفگ نادرگزاب .» ار  اهنآ  ورب و  : » تفگ دناهدماین .» ریخ  راک  يارب  هک  منادیم  اّما  منادـیمن ، ادـخ  هب  »

نوریب نم  دیوگ : ياهتـشادن .» تسد  کی  چیه  زا  هک  يرادب  تسد  ییاهراک  زا  ماهدرک  دهعت  اهنآ  لباقم  رد  هک  نآ  يارب  : » متفگ ارچ »؟ »
«6 . » دندرک هرصاحم  ار  نامثع  دنتفرگ و  اج  « 5  » هنیدم نما  مرح  ياهرازاب  رد  دندمایب و  نایرصم  مدمآ .

______________________________

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 265. ج 1 ، هباصا ، رجح ، نبا  ( 1)
لبج دناهتفگ  . 1219 - 1218 ، 1112 ص 1110 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ص 47 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ص 2982 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)

ةریزج ۀفـص   ) ینادمه ص 42 .) ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ،  ) درک دـیعبت  اـجنآ  هب  ار  يدـهن  هدـبع  نب  بعک  ناـمثع  هک  دوب  یّلحم  ناخدـلا 
اجنیا رد  دیاش  اما  نمی ، رد  ندع  کیدزن  رد  تسا  هتسناد  یهوک  ار  ناخدلا  لبج  ص 52 ) ، 1819 - 1884 ندیل ، رلوم ، مامتها  هب  برعلا ،

. دشاب منهج  هب  ياهراشا  طقف 
. دناهداد تبسن  منهج  شتآ  رد  ندش  هدیشک  ریجنز  دیعبت و  هب  نامثع  دیدهت  رد  ینانخس  زین  يدعاس  ورمع  نب  ۀلبج  هب 

ص 385. ج 5 ، رکفلا ، راد  توریب ، يربط ، ( 3)
ص 197. ج 3 ، نادلب ، توقای ، ( 4)

ص 98. ج 1 ، نامه ، ( 5)
نایـشروش دزن  بشخ  يذ  هب  جرزخ  هلیبق  راّجن  ینب  هفیاـط  ناگتـسجرب  زا  يراـصنا  مزح  نب  ورمع  دـیوگیم  هک  ار  یتیاور  نزواـهلو  ( 6)

ریغ هعقاو  نیا  تسا . هتفریذپ  ص 2989 ) ج 1 ، يربط ، ص 129 ؛ ج 6 ، اهـسیونشیپ ، اههصالخ و   ) دروآ هنیدم  هب  دوخ  اب  ار  نانآ  تفر و 
رفعج هدش و  هداد  تبـسن  قاحـسا  نب  دـمحم  هب  تیاور  نیا  تسا . قثومان  هدـش  رکذ  نآ  رد  ارجام  نیا  هک  یتیاور  لک  اما  تسین ، لوقعم 

دناهتفگ دـندوب . فلاخم  وا  اب  تدـشب  دـندوب  نامثع  هیاسمه  هک  مزح  نب  ورمع  هداوناخ  مولعم ، رارق  زا  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  يدـمحم 
نب دمحم  هک 

ص:175  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
يدهعت هچ  ام  اب  هک  تسه  تدای  دنتفگ  دنتفر و  هملسم  نب  دمحم  شیپ  سپس  نایرصم  رگید  ربهر  هس  هارمه  هب  سیدع  نب  نمحرلا  دبع 

«1 . » دـناهتفرگ هدوب  راوس  تاـکز  رتـش  رب  هک  ناـمثع  ناـمالغ  زا  یکی  زا  دـنتفگیم  هک  دـندروآرد  ار  یکچوـک  هحفـص  هاـگنآ  يدرک .
دـص دمآ  وت  شیپ  يولب  سیدع  نب  نمحرلا  دـبع  یتقو  دـعب ، اّما  میحّرلا . نمحّرلا  هّللا  مسب  : » دوب نینچ  رـصم ] مکاح  هب  باطخ   ] بوتکم

نارمح نب  نادوس  اب  نک . نینچ  زین  قمح  نب  ورمع  اب  دسرب . نم  روتسد  ات  رادهگن  سبح  رد  شارتب و  ار  ششیر  رس و  نزب و  وا  هب  هنایزات 
«2 «. » نک نینچ  زین  یثیل  عابن  نب  ةورع  اب  نک . نینچ  زین 

دشاب هتشون  نینچ  نامثع  فرط  زا  ناورم  هک  نیا  : » دنتفگ هتشون »؟ ار  نیا  نامثع  هک  دینادیم  اجک  زا  متفگ  : » دیوگیم هملـسم  نب  دمحم 
«. دنک هرانک  تفالخ  زا  دیاب  تسا ، رتدب 

شیپ دـیوگ . نخـس  نامثع  اب  درکب  رهظ  زامن  یتقو  هک  داد  هدـعو  وا  میاهدرک و  نخـس  یلع  اب  هک  ربب  نامثع  شیپ  ار  ام  : » دـنتفگ هاـگنآ 
دیز نب  دیعـس  تفگ .» نینچ  زین  وا  میاهتفر ، دیز  نب  دیعـس  شیپ  منکیمن . تلاخد  امـش  راک  رد  هک  هتفگ  میاهتفر و  صاقو  یبا  نب  دـعس 

هدرزآ مدرم  ربارب  رد  هبوت  مالعا  دوجو  اب  دوخ  نیشیپ  راتفر  هب  نامثع  ددجم  تشگزاب  زا  ارهاظ 
______________________________

دمحم هارمه  هب  وا  دوب و  هدرک  زاب  ياهچیرد  دوخ  هناخ  زا  نامثع  هناخ  رانک  هب  نایـشروش  ندیـسر  يارب  گـنج ، زور  رد  مزح ، نب  ورمع 
ص 1278، ۀنیدملا ، خیرات  هّبش ، نیا   ) دندرکیم ّتیلاعف  نامثع  هیلع  تخـس  هک  دندوب  يدّمحم  هس  هفیذح ، یبا  نب  دمحم  رکب و  یبا  نب 
رد یتح  هدش و  ینایز  راتفرگ  یمزح  يدرم  يدید  رگا  هک  تسا  هتفگ  هدورـس  نامثع  زا  يرادـفرط  هب  هک  دوخ  رعـش  رد  صوحا  (. 1307

(. ص 1279 نامه ،  ) ناوخم هیثرم  وا  رب  هداتفا  شتآ 
راّنلا یف  ّیمزحلا  طقس  نا  اّرض و  هب * تیأر  ّیمزحل  ّنیثرت  ال 

(. ص 67 ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) تشاد دوخ  رب  ار  تاکز  نارتش  ّمسم )  ) ناشن رتش  ( 1)
رتشیب هب  انب  دنکیم . دـییأت  ار  هملـسم  نب  دـمحم  تیاور  یلک  تیلوبقم  همان  نیا  تایئزج  فیـصوت  . 2992 ص 2991 - ج 1 ، يربـط ، ( 2)
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نآ رد  تموکح  تسد  هب  نافلاخم  نتـشک  اما  دشکب . ار  نایرـصم  نارـس  هک  دوب  هدش  هداد  روتـسد  دعـس  نبا  هّللا  دـبع  هب  رگید ، تایاور 
. دشیمن هتسناد  اور  زونه  نامز 

هدافتـسا ضراعتم  تیاور  ود  زا  نآ  فیلأت  رد  يدقاو  هک  دـیوگیم  هملـسم  نب  دـمحم  تیاور  رب  ندروآ  دراو  هشدـخ  روظنم  هب  یناتیاک 
همان یمیدق » ناتساد   » مود تیاور  دنادیم ، نامثع  هدعو  فلخ  ببـس  هب  ار  نایرـصم  تشگزاب  تیاور  نیتسخن  هک  یلاح  رد  تسا . هدرک 

هب نایرـصم  هک  هدماین  هملـسم  نب  دمحم  تیاور  ياج  چـیه  رد  عقاو ، رد  اما  ص 177 .) ج 8 ، مالـسا ، خیرات   ) دـنکیم رارکت  ار  نیغورد 
. دنادیمن هک  درک  دای  دنگوس  وا  دناهتشگزاب  ارچ  نایرصم  هک  دیسرپ  وا  زا  هفیلخ  هک  ینامز  یتح  دنتـشگزاب و  نامثع  هدعو  فلخ  ببس 

. تسا هدرک  تیثیحیب  هدوب  هدرپس  دهعت  هک  ار  وا  هدوبن و  دنبیاپ  دوخ  ياههدعو  هب  هک  درک  شنزرس  ار  نامثع  دوخ ، وا ،
ص:176  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رد رب  هک  نایرصم  هب  دنتساوخ  وا  زا  دنتفر و  نامثع  دزن  هب  سپس  هملـسم  نبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  دوب . رطاخ 
: دیوگیم هملسم  نب  دمحم  دهد . دورو  هزاجا  دندوب 

نم شیپ  زا  دنکشب ، ار  تناهد  ادخ  : » تفگ نامثع  راب  نیا  اّما  منک .» نخس  اهنآ  اب  نم  راذگب  تفگ ...« : دوب و  هتسشن  نامثع  شیپ  ناورم 
هب دـندمایب  نوچ  : » دـیوگ هملـسم  نب  دـمحم  داد . دورو  هزاجا  نایرـصم  هب  نامثع  ماجنا  رـس  ینک .» نخـس  دروم  نیا  رد  تسین  مزال  ورب ،

شیپ ار  سیدـع  نبا  ندرک  نخـس  راـک  رد  نایرـصم ...  هاـگنآ  تسا ...  ّرـش  نیع  نیا  هک  متـسناد  دـندرکن و  مالـس  وا  هب  تفـالخ  ناونع 
ناناملـسم میانغ  راک  رد  دنکیم و  يراتفردـب  نایمذ  ناناملـسم و  اب  هک  تفگ  دروآ و  نخـس  رـصم  رد  دعـس  نبا  لامعا  زا  هک  دـنتخادنا 

. هتشون نم  هب  هک  تسا  نانمؤم  ریما  همان  نیا  هک  دیوگیم  دننک  نخس  يو  اب  تباب  نیا  رد  نوچ  دنکیمن و  تلادع 
زا : » تفگ سیدع  نبا  « 1 [. » دروآ  ] دندروآ نخـس  دوب  رمع  رکب و  وبأ  لمع  فلاخم  دوب و  هدرک  هنیدم  رد  نامثع  هک  ییاهراک  زا  هاگنآ 

سپ ار  ام  هملـسم  نب  دـمحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اّما  ینک ، هرانک  تفـالخ  زا  هک  نیا  رگم  میتشاد ، وت  نتـشک  دـصق  میدوب و  هدـمآ  رـصم 
»؟ یتفگن نینچ  ام  اب  وت  رگم  : » تفگ درک و  دـمحم  هب  ور  هاـگنآ  يرادـب .» تسد  میتفگ  هک  ییاـهراک  زا  درک  دـهعت  دـمحم  دنداتـسرف و 
نب دـمحم  يارب  هک  نانچمه  دادیم ، ار  اهنآ  تازاجم  روتـسد  هک  ار  یمـسر  هماـن  نتفاـی  يارجاـم  سپـس  نایرـصم  ارچ .» : » متفگ دـیوگ :

«2 . » دندرک وگزاب  دندوب ، هداد  حرش  هملسم 
طاـیتحا اـب  نزواـهلو  تسا ، هدرک  ّریحتم  واـکجنک و  ار  دـیدج  ناـخروم  داـتفا و  يرـصم  نایـشروش  تسد  هـب  هـک  یمـسر  هماـن  ناتـساد 

. دنک هراشا  عبانم  رد  ناورم  هیلع  هدش  حرطم  تاماهتا  هب  هکنآ  نودـب  دـناهدرک » فشک  ار  هفیلخ  همان  هک  دـندرک  اعّدا  اهنآ  : » دـسیونیم
زیمآدیدرت رایسب  ار  هعقاو  نیا  لک  طیعج  دراد . تیمومع  دیدج  ناگدنسیون  نیب  رد  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  هنادهعتم  ریغ  دروخرب  نیا  « 3»

. تسا هتشاد  دوجو  همان  نیا  الصا  ایآ  هک  دسرپیم  دنادیم و 
هتـشاد نامثع  هب  هلمح  يارب  يزیواتـسد  ات  دـندوب  هدرک  لعج  ار  نآ  رتوردـنت  نایرـصم  هک  دراد  لامتحا  هتـشاد  دوجو  ياهماـن  نینچ  رگا 

نامثع و دیاش  هک  تسا  نآ  رگید  لامتحا  دنشاب .
______________________________

. تسا هدمآ  اورکذ  لعف  رکذ  ياج  هب  ص 2994  ج 1 ، يربط ، رد  (- 1)
ص 158. باتک ، نیمه  كر : هراب  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  2994 ؛ ص 2993 - نامه ، ( 2)

ص 31. نآ ، طوقس  برع و  تنطلس  رد  توافت  یکدنا  اب  ص 129 ؛ ج 6 ، اهسیونشیپ ، اههصالخ و  ( 3)
ص:177  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دوبن ناورم  تسد  رد  ياهبعلم  افرـص  نامثع  لاح ، ره  هب  دـندوب . هداد  رییغت  نایـشروش  هب  تبـسن  ار  دوخ  رکفت  زرط  وا  يوما  نایفارطا 
هدش هتشون  وا  هب  باطخ  همان  هک  دعس ، نب  هّللا  دبع  اریز  دشاب ، هدش  لعج  ادعب  دیاب  همان  ناتساد  هک  دنکیم  لالدتـسا  لیـصفت  هب  یناتیاک 
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: دوب هتفای  ار  لح  هار  دوخ  معز  هب  ماجنارس  وا  کلذ  عم  دوبن . رصم  رد  نامز  نآ  رد  دوب ،
«2 !« » تسا هتفرگ  ماجنا  هفیلخ  هیلع  مالّسلا  هیلع  یلع  ناتسود  تسد  هب  هکلب  هتفرگن ، ماجنا  نایرـصم  هیلع  نایوما  تسد  هب  همان  نیا  لعج  »
ار نآ  يرذالب  هک  ینامثع  يرهف  میهج  زا  یتیاور  رد  دوخ  نامگ  هب  تسین ، نئمطم  ردـق  نیا  اـهتیعقاو  هراـبرد  دـنچ  ره  « 3  » ادیوالد يول 
هک مالّـسلا  هیلع  یلع  لاؤس  هب  خساپ  رد  وا  روضح  رد  نامثع  میهج ، هتفگ  هب  تسا . هتفای  یناتیاک  هفـشاکم  دییأت  رد  يدهاوش  هدرک ، لقن 

یلع نوچ  و  مراد » نظ  ءوس  مالّـسلا ، هیلع  یلع  اـی  وت ، هب  دوـخ و  بتاـک  هب  نم  : » دـیوگیم تسا ، نینظ  یـسک  هچ  هب  هماـن  صوـصخ  رد 
نم زا  ار  اــهنآ  وـت  اــّما  دــنربیم ، ناــمرف  وـت  زا  يرــصم ] نایــشروش   ] ناــمدرم اریز  : » تـفگ يراد »؟ نـظ  ءوـس  نـم  هـب  ارچ  : » دیــسرپ

«4 «. » ینادرگیمنزاب
تاراهظا نینچ  تسا  هتسباو  مالّـسلا  هیلع  یلع  یهاوخریخ  هب  وا  تیعـضو  هتـسنادیم  هک  ینامز  رد  نامثع  هک  تسا  دیدرت  ياج  اراکـشآ 

نظ ءوس  وا  هب  نارگید  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  ناورم ، شقن  دروم  رد  هک  ینامز  وا  تسا  نکمم  اـّما  دـشاب . هدروآ  ناـبز  رب  يزیمآهیاـنک 
هجو چـیه  هب  تیاور  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب . هتفر  رد  هروک  زا  اتقوم  تفرگ  رارق  راشف  تحت  دوب ، فقاو  نآ  هب  زین  وا  دوخ  دنتـشاد و 
بتاک اب  كاکـش  ناورم  شوگ  ریز  رد  دشاب  هتـسناوت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هیرظن  نیا  تسین . مالّـسلا  هیلع  یلع  یعقاو  تلاخد  زا  یکاح 

. دزاسیم ینتفریذپان  ار  روصت  نیا  دنک  ینابت  هفیلخ  صاخ 
رارق نظ  ءوس  دروم  زین  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  ناورم ، هک  تسا  راکشآ  عقاو ، رد 

______________________________

ص 147. گرزب ،...  فالتخا  ( 1)
ص 159. ج 8 ، مالسا ، خیرات  ( 2)

. مالسا فراعملا  ةرئاد  نافع ،» نب  نامثع  ( » 3)
رد هک  دنکیم  لقن  ار  تیاور  نیا  زا  یعرف  تروص  دنچ  هبش  نبا  ص 1154 . هنیدم ، خیرات  هّبش  نبا  ص 95 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

هدش هداد  تبـسن  هّللا  دبع  نب  رباج  هب  هک  یتیاور  (. 1206 ، 1168 ، 1155 ص 1154 -  ) تسا هدرک  مهتم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامثع  اهنآ 
وا نایفارطا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نامثع  نارادفرط  دنتسنادیم و  همان  نتشون  لوئـسم  ار  نامثع  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  هک  دنکیم  نایب 

(. 1149 هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا   ) ار
ص:178  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رد نایـشروش  اب  تقفاوم  زا  سپ  درک . هلباقم  شروش  اب  دیاب  هک  دوب  دـقتعم  زاغآ  نامه  زا  ناورم  تسا . هتـشاد  تسد  همان  نیا  رد  هتفرگ ،
مهارف يرتشیب  تازیهجت  دـندرگزاب و  رـصم  هب  هک  درک  شرافـس  نانآ  هب  ینابت و  نانآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  عیاـش  وا  بشخ ، يذ 

راک نیا  زا  نایرـصم  ناربهر  ندرک  ینادنز  تازاجم و  اب  دوش  هداد  روتـسد  دعـس  نب  هّللا  دبع  هب  هک  دوب  یقطنم  الماک  وا  رظن  زا  دـنروآ .
تـسناوتیم وا  هک  يراک  لقا  ّدح  دوشیمن . طوبرم  ام  ثحب  هب  هن  ای  تشاد  رواب  ار  هئطوت  يروئت  نیا  دوخ  وا  ایآ  هکنیا  دـنک . يریگولج 

. دوب هنیدم  هب  بشخ  يذ  زا  تشگزاب  زا  سپ  هلصافالب  همان  نداتسرف  يزاب و  نیا  نتخادنا  هار  هب  دهد  ماجنا 
وبا هتفگ  قبط  رب  تسا . هدوب  راک  نیا  ددص  رد  ای  هدرک  كرت  ار  رصم  نآ  زا  شیپ  یکدنا  الامتحا  دعس  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  نیا  تقیقح 

يزاین ناورم  « 1 . » دورب هنیدـم  هب  هک  دوب  هداد  هزاجا  وا  هب  هّللا  دـبع  دوخ  تساوخرد  هب  نامثع  يرـصم ، قثوم  مدـقتم و  ناـیوار  زا  ریخلا ،
نیشناج هب  ار  نامرف  هتـسناوتیم  هّللا  دبع  هدرکیم و  تاقالم  وا  اب  کیپ  لاح ، ره  رد  تسین . ای  تسه  رـصم  رد  زونه  وا  دنادب  هک  هتـشادن 

رـصم هب  نامز  نیا  رد  دناهنیدم . هب  تشگزاب  لاح  رد  نایـشروش  هک  تسناد  دیـسر  هلیا  هب  هّللا  دبع  هک  یماگنه  اضق ، زا  دـنک . غالبا  دوخ 
شنادرم دوب  هدش  ربخاب  زین  وا  هک  هفیذح ، یبا  نب  دمحم  دوب . هدـش  رید  یلیخ  رگید  اّما  دوش . اجنآ  رد  یتالکـشم  زورب  عنام  ات  تشگزاب 

«3 . » درب هانپ  نیطسلف  هب  دعس  نب  هّللا  دبع  اذل  « 2 . » تفای ّطلست  رصم  رب  دندرگیمزاب ، هنیدم  هب  هرابود 
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هداتسرف وا  مان  هب  هک  ياهمان  زا  اعقاو  نامثع  ایآ  هک  دیسرپ  طیعج  اب  هارمه  ناوتب  دیاش 
______________________________

تسا نیا  هدوب  هدرک  كرت  ار  رصم  خیرات  نآ  زا  رتشیپ  رایسب  دعس  نب  هّللا  دبع  هکنیا  يارب  یناتیاک  لالدتسا  ص 2999 . ج 1 ، يربط ، ( 1)
تسردان لالدتسا  نیا  اما  ص 159 ،) ج 8 ، مالسا ، خیرات   ) تسناد يدقاو  هتفگ  زا  رتربتعم  دیاب  هدوب ، يرصم  هک  ار ، يدنک  تداهـش  هک 

نیا و  تسا . هدرک  طبض  ریخلا  وبا  زا  بیبح  یبا  نب  دیزی  زا  نوع  یبا  نب  لیبحرـش  ربتعم  دنـس  اب  ار  يرـصم  تیاور  نیتسخن  يدقاو  تسا .
. دشاب هدوبن  رصم  رد  هنیدم  يوس  هب  نایرصم  تمیزع  زا  شیپ  دعس  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  نکمم  ریغ  مه  عوضوم 

وا هب  هداد و  عـالطا  هفیذـح  یبا  نیا  هـب  ار  هماـن  نتفاـی  يارجاـم  هلـصافالب  دـندوب  بیوـب  رد  زوـنه  هـک  یناـمز  نایـشروش  دـیدرتیب ، ( 2)
ساسا رب  تسا . هدوب  هتـشذگ  يدایز  نامز  تدم  هنیدـم  هب  نانآ  تشگزاب  زا  شیپ  هک  دـهدیم  ناشن  رما  نیا  دـندوب . هدرک  ییاههیـصوت 

زا ار  نانآ  دنتـشون و  هفیذـح ، یبا  نب  دـمحم  الامتحا  نایرـصم ، هب  ياهمان  کیپ  يریگتـسد  زا  سپ  نایـشروش  یماش ، لوحکم  زا  یتیاور 
نبا  ) دندنار نیطسلف  هب  ار  حرـس  یبا  نبا  نایرـصم ، نانآ  داهنـشیپ  هب  دنتخاس . هاگآ  هنیدم  هب  تشگزاب  يارب  دوخ  میمـصت  عقو و  ام  حرش 

(. 1153 - 1152 هنیدم ، خیرات  هّبش ،
ص 2999. ج 1 ، يربط ، ( 3)

ص:179  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تسد زا  روما  هتـشررس  یتقو  هک  هدوب  نیا  دناهدوب  نآ  رادفرط  رایـسب  نامکاح  هک  یتازایتما  زا  یکی  هراومه  تسا . هدوب  ربخیب  دوب  هدش 

ياهناشن درکن  تازاجم  ار  دوخ  ناوج  يومع  رـسپ  نامثع  هک  نیا  دیاش  دننک . یعالطایب  راهظا  دوخ  ناتـسدریز  ياهراک  زا  دوریم ، رد 
. دنتفای نانیمطا  وا  یهانگیب  هب  اعقاو  هملسم  نب  دمحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  دسریم  رظن  هب  اّما  دشاب . راک  نیا  رد  وا  دوخ  تکراشم  زا 

يرواد ناوت  رگید  تسا و  هتفـشآ  اقیمع  هک  دهدیم  ناشن  ار  يدرم  ارهاظ  يو  زیمآربکت  یتخـسرس  ناگمه و  ربارب  رد  هبوت  نیب  وا  لزلزت 
. تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  حیحص 

یکدنا دادعت  دنچ  ره  تفای ، همادا  تفرگ و  ماجنا  دنتشاد ، نامثع  هیلع  ار  ضارتعا  نیرتشیب  هک  نایرـصم ، تسد  هب  نامثع  هناخ  هرـصاحم 
ار نانآ  يربهر  تسین . صخـشم  يرـصب  یفوک و  یـضاران  ياهورین  دورو  قیقد  خـیرات  دنتـسویپیم . نانآ  هب  هاـگ  زین  هنیدـم  ناـنکاس  زا 

دورو « 2 . » دوب رفن  دص  تسیود و  دودح  بیترت  هب  اهنآ  دادعت  هک  دناهتفگ  دنتـشاد و  هدـهع  هب  « 1  » يدـبع هلبج  نب  میکح  رتشا و  کلام 
یمازعا ياهتأیه  تشگزاب  زا  سپ  انئمطم  نانآ 

______________________________

دهاز و یمیمت  يرابنا  سیق  دبع  نب  رماع  دیعبت  دـنکیم  رکذ  فنخم  وبا  زا  لقن  هب  يرذالب  هک  هرـصب  رد  یلحم  یتیاضران  لماع  اهنت  ( 1)
مدرم تفلاخم  راک  نیا  نوچ  داتـسرف . هنیدم  هب  هفیلخ  روتـسد  هب  ار  وا  رماع  نب  هّللا  دبع  دوب . هدرک  شهوکن  ار  نامثع  راتفر  هک  دوب  دباع 

یمیدق تیاور  کی  هّبش  نبا  ص 57 ). ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) داتسرف شزاب  هرـصب  هب  درک و  راتفر  ینابرهم  هب  وا  اب  نامثع  تخیگنارب  ار 
زا يدادـعت  یلاو  نآ ، زا  سپ  هک  دـمآ  شیپ  يدروخرب  رماع  نب  هّللا  دـبع  هلبج و  نب  میکح  نیب  نآ  ساسا  رب  هک  دـنکیم  لقن  ار  يرـصب 

تیاکش نامثع  هب  نینچمه  نایرصب  درک . راکشآ  ار  دوخ  مشخ  نامثع  نتسناد  رصقم  اب  میکح  درک . هرداصم  سراف  رد  ار  میکح  ياهبسا 
درکن یهجوت  نانآ  تیاکـش  هب  هفیلخ  نوچ  تسا ، هدرک  عیزوت  نانآ  نیب  دوب  هدرک  دساف  ناراب  هک  ار  یتاّلغ  رماع  نب  هّللا  دـبع  هک  دـندرب 

، هبـش نبا   ) تسا هدرک  يرعـشا  یـسوم  وبا  نیـشناج  ار  رماع  نبا  ارچ  هک  دندرک  شهوکن  ار  يو  تفای و  رییغت  وا  هب  تبـسن  نانآ  هاگدـید 
(. 1148 ص 1147 - هنیدم ، خیرات 

دیلو ص 59 .) نامه ،  ) دنتسویپ نانآ  هب  ادعب  هک  دیوگیم  نخـس  رگید  يرـصب  هاجنپ  زا  فنخم  وبا  ص 79 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
نبا  ) دنادیم تنایخ  ناربهر  ار  ۀثراح  قمح و  نب  ورمع ) ، ) رتشا میکح ، هدورس ، نارحب  هلحرم  نیرخآ  رد  ارهاظ  هک  يرعـش ، رد  هبقع  نب 
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لباق یعطق  تروص  هب  تشاد ، يراکمه  نایشروش  اب  دوب و  راصنا  زا  یکی  دایز  لامتحا  هب  هک  هثراح ، تیوه  ص 307 .) نامثع ، رکاسع ،
نب دمحم  دـنچ  ره  دوب ، نانآ  زا  زین  هملـسم  نب  دـمحم  هک  دـشاب  هتـشاد  هراشا  سوا  هلیبق  زا  هثراح  ینب  هب  مان  نیا  دـیاش  تسین . ییاسانش 

ار نایکاش  ثراـح   » ياـنعم ص 1280 .) هنیدـم ، خـیرات  هبـش ، نبا   ) تسا هدرمـش  ناـمثع  ناـبیتشپ  ار  ناـنآ  ناـمثع  نارادـفرط  زا  ردـکنم 
نانآ زا  نامثع  هیلع  نایشروش  تیاکـش  رد  هک  تسناد  قداص  هملـسم  نب  دمحم  هرابرد  ناوتیم  یبوخب  ار  تاکـشلا ) يرـشی   ) دشورفیم

هتـسجرب هباحـص  زا  هک  تسا  راجن  ینب  زا  عیفن  نب  نامعن  نب  ۀثراح  دشاب  رظن  دروم  دراد  يرتمک  لامتحا  هک  يرگید  درف  درک . يرادفرط 
هّللا دبع  دندوب . مهتم  نامثع  هب  تنایخ  هب  راجن  ینب  میتفگ  رتشیپ  هک  نانچ  (. 313 - 312 ج 1 ، هباصا ، رجح ، نبا   ) دوب ردب  نادهاجم  زا  و 

رد یندم  يراصنا  حابر  نب 
ص:180  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب نتفر  مسا  هب  ار  دوخ  ياهرهـش  دـیاش  اهنآ  « 1 . » دوب نایرـصم  هرابود  دورو  اب  نامزمه  ابیرقت  دایز  لاـمتحا  هب  بشخ و  يذ  زا  ناـمثع ] ]
هیلع یلع  تفلاخم  رتشا  کـلام  ارهاـظ  « 2 . » دنتـشادن تکرـش  هرـصاحم  رد  نانیا  لاح ، ره  هب  دندنام . هنیدم  رد  سپـس  هدرک ، كرت  جـح 

يوما رـسمه  نایفـس و  وبا  رتخد  هبیبح ، ما  ندـید  هب  يو  وا ، دوخ  تیاور  هب  تشاد . رظن  دـم  تنوشخ  يریگراک  هب  اب  ار  هشیاع  مالّـسلا و 
نیا نایوما  اـّما  دربب . نوریب  هرـصاحم  زا  تمالـسب  دوخ  جدوه  رد  ار  ناـمثع  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  تفر و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

«3 . » دنرادن وا  اب  يراک  چیه  اهنآ  هک  دندرک  دیکأت  دنتفریذپن و  ار  داهنشیپ 
جراخ نآ  زا  دراو و  نامثع  هناخ  هب  هنادازآ  دـندوب  زاجم  یمـسر  ریغ  یمـسر و  ناگدـننکرادید  دوب . زیمآتملاـسم  ادـتبا  رد  هرـصاحم » »

(. یعرف يرد  زا  هدافتسا  اب  الامتحا   ) دنسرب دوخ  ياهراک  هب  رصق  رد  رهش و  رد  دنتسناوتیم  باّتع  نب  نمحرلا  دبع  ناورم و  یتح  دنوش .
هب نتفر  زاـمن و  تماـما  زا  ار  وا  « 4  » شنانمـشد هک  درک  هوکـش  هرـصاحم ، زاغآ  رد  هکم  نایجاح  نایماش و  هب  دوخ  ياـههمان  رد  ناـمثع 

يوس زا  لاملا  تیب  ياهدیلک  نتفرگ  هب  تارابع  نیا  شخب  نیرخآ  دـیاش  « 5 . » دناهتفرگرب هنیدم  زا  دناهتسناوت  هچ  ره  هتشادزاب و  دجـسم 
دیع زا  اّما  دوب ، يراصنا  بویا  وبا  هدـهع  هب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هیـصوت  هب  تعامج ، ياهزامن  تماما  ادـتبا  رد  دـشاب . هتـشاد  هراـشا  هحلط 

«6 . » درکیم زامن  مدرم  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دوخ  دعب  هب  نابرق 
______________________________

راک نیا  مینک . تیامح  وا  زا  ام »  » درک داهنـشیپ  نامثع  هب  نامعن  نب  ۀـثراح  هک  درک  تیاور  دـندوب  نامثع  رادـفرط  هک  هرـصب  مدرم  ناـیم 
. ماهتا زا  وا  هئربت  يارب  هدوب  یششوک  الامتحا 

تبیغ نامز  رد  هنیدـم  رد  ناـنآ  روضح  زا  یکاـح  ص 2995 ) ج 1 ، يربـط ، ، ) ءاـجوعلا یبا  نب  نایفـس  تیاور  هک  دـسریم  رظن  هـب  ( 1)
. تسین روآنانیمطا  تیاور  نیا  تایئزج  اما  تسا . نایرصم 

(. ص 2999 نامه ،  ) تسا هتفگ  تیعطق  اب  يرصم  ریخلا  وبا  ار  بلطم  نیا  ( 2)
خیرات هّبش ، نبا  ص 297 ؛ ج 1 ، اتیب ،) مق ،  ) یلالج ینیسح  دمحم  مامتها  هب  راهطالا ، ۀمئالا  لئاضف  یف  رابخالا  حرش  نامعن ، یـضاق  ( 3)

هّیفـص هک  ینامز  دـناهتفگ  دـنهدب  هولج  کیرـش  نامثع  لتق  نایرج  رد  ار  رتشا  کلام  هک  نآ  يارب  یناـمثع  تاـیاور  ص 1313 . هنیدم ،
تروص رب  هنایزات  اب  کلام  دنکب ، هرصاحم  كرت  هب  قیوشت  ار  ناگدننکهرـصاحم  تساوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هویب  ّیبح و  رتخد 

(. 1312 ص 1311 - هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا   ) دنک فقوتم  ار  يو  ات  دز  وا  رطاق 
روظنم ارهاظ  دیوگیم . نخس  دننک » عیرست  ار  تشونرس  دنراد  یعس  دنراد و  يربهر  ياعدا  عوضوم  نیا  رد  هک  مناتـسود   » زا نامثع  ( 4)

. دنتسه مالّسلا ، هیلع  یلع  هحلط و  هژیوب  یمیدق ، هتسجرب  هباحص  زا  یخرب  وا 
ص 377. نامثع ، رکاسع ، نبا  ص 3043 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 5)

زامن زا  شیپ  مدرم ، اب  همامأ  وبا  وا  رـسپ  ای  يراصنا  فینح  نب  لهـس  ندرازگ  زاـمن  زا  هک  یتاـیاور  . 3060 ص 3059 - ج 1 ، يربط ، ( 6)
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خیرات هبش  نبا  ك : نینچمه ر .  ) يراصنا بویا  وبا  زا  هن  دنیوگیم ، نخس  مالّسلا  هیلع  یلع  ندرازگ 
ص:181  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

« هنتف ماما   » رـس تشپ  ندرازگ  زامن  زا  تفگ  وا  هب  تفر و  نامثع  رادـید  هب  فانم  دـبع  نب  لـفون  باـقعا  زا  راـیخ  نب  يدـع  نب  هّللا  دـیبع 
«1 . » دنک يرود  نانآ  دنسپان  لامعا  زا  اّما  تسا . نانآ  لمع  نیرتهب  زامن  هک  درازگب  زامن  مدرم  اب  درک  شرافس  وا  هب  هفیلخ  مراد . تهارک 

هتشون همان  ناناملسم  هب  نانآ  نامثع ، ياههمان  ساسا  رب  دهن . ندرگ  نانآ  ياههتـساوخ  هب  نامثع  هک  دندوب  راودیما  زونه  نایـشروش  ایوگ 
«2 . » دنایضار هدرک  اهنآ  اب  نامثع  هک  يدهعت  هب  هک  دندوب 

نانآ هک  دـنکیم  هراشا  طقف  دـنک و  راکـشآ  ار  همان  نتفای  ینعی  هنیدـم ، هب  نانآ  یناهگان  تشگزاب  یعقاو  تلع  دوبن  لیام  نامثع  ارهاـظ 
. دنوش هاگآ  هفیلخ  تادهعت  ماجنا  زا  ات  دناهتشگزاب 

. مشاب هتشگزاب  ماهدرک  اهنآ  يارب  هک  يدهعت  زا  مرادن  دای  هب  : » دهدیم همادا  نامثع 
هک رود ، کیدزن و  زا  سک ، ره  رب  هدرک و  زواجت  دودح  زا  دینادیم  هک  ره  رب  ار  نآ  ناشمتفگ : دنهاوخیم . دودح  يارجا  هک  دنتشادنپ 

لیزنت فالخ  رب  دنکن و  ولغ  دنک ، توالت  ار  نآ  دهاوخ  هک  ره  : » متفگ دوش ». توالت  نآرق  دیاب  : » دنتفگ دینک .» ارجا  هدرک  متس  امـش  رب 
دوش تیاعر  وکین  ّتنس  دسر و  قحتسم  هب  لام  دریگب و  يررقم  مورحم  دندرگزاب ، دوخ  نیمزرس  هب  نایدیعبت  دیاب  : » دنتفگ دناوخن ». ادخ 

هدنادرگزاب شنابحاص  هب  هدش  هتفرگ  نامدرم  زا  متـس  هب  هچنآ  دنبای و  تراما  نیما  دـنمورین و  مدرم  دوشن و  زواجت  تاکز  سمخ و  هب  و 
نخـس اهنآ  اب  متفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نانز  شیپ  و  هل ) تربطـصا   ) مدـیزرو تاـبث  نآ  رب  و  مداد . تیاـضر  همه  نیا  هب  دوش .

. دیدرگب قح  زا  درک و  متـس  نم  رب  صاع  نب  ورمع  هاگنآ  اّما  متخاس  هدروآرب  ار  نانآ  ياههتـساوخ  مامت  هک  دیازفایم  سپـس  وا  مدرک .»
«3»
______________________________

دـش هنیدم  یلاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  رد  هک  اهدعب  فینح  نب  لهـس  دنـسریمن . رظن  هب  قثوم  نادـنچ  ( 1219 ص 1217 - هنیدملا ،
. تشاد هدهع  رب  زین  ار  تعامج  تماما 

.1217 ص 1216 - هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ( 1)
نتم نیا  هک  دسریم  رظن  هب  مهتیطعأ . يّذلاب  اوضر  دـق  مّهنأ  تسا : نینچ  تمـسق  نیا  رد  همان  نتم  ص 376  نامثع ، رکاسع ، نبا  رد  ( 2)
سپ دناهدمآزاب .) ماهدرک  نانآ  اب  هک  يدهعت  زیواتـسد  هب   ) مهتیطعا يّذلاب  اوعجر  مّهنأ  هک : دراد  حیجرت  ص 3042  ج 1 ، يربط ، نتم  رب 

. درک میهاوخن  هراشا  ینتم  زیچان  ياهتوافت  هب  همان  نتم  هب  عاجرا  دراوم  رد  نیا ، زا 
یطخت زا  شیپ  نامثع  هک  تسا  تشادرب  نیا  داـجیا  رد  اـههمان  نیا  شـالت  ص 377 . نامثع ، رکاـسع ، نبا  ص 2943 ؛ ج 1 ، يربـط ، ( 3)
ندیـسر يارب  شیوزرآ  رگا  ورمع ، تسا . نکمم  ریغ  یعوضوم  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  اما  داد . تراما  هرابود  اتقیقح  ار  وا  صاـع  ورمع 

، دـنیبب ار  نایرـصم  ناربهر  تازاجم  دوب  لیام  هک  ناورم  تخاتیمن . نامثع  هب  ناگمه  ربارب  رد  هاگچـیه  دوب ، هدـش  هدروآرب  تموکح  هب 
. تفرگیم ار  نآ  ولج  امتح  دهدب ، ماجنا  یباصتنا  نینچ  تشاد  دصق  اعقاو  نامثع  مه  رگا 

ص:182  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
باوص ای  اطخ  هب  هک  ره  ضوع  هب  ای  دـناهدرک : ریخم  زیچ  هس  نایم  ارم  مسیونیم  ار  همان  نیا  هک  کنیا  : » دـسیونیم همان  همادا  رد  ناـمثع 

ای دـنرادرب ، تفالخ  هب  ار  يرگید  ات  منک  هرانک  تفالخ  زا  اـی  « 1 ، » دنراذگناو نآ  زا  يزیچ  دـنریگ و  صاصق  نم  زا  ماهدز  وا  هب  یبیـسآ 
ررقم اهنآ  رب  نم  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یتعاطا  قح  زا  دنتـسرف و  هنیدـم  مدرم  تایالو و  رد  شیوخ  رادربناـمرف  نایهاپـس  شیپ  سک 

دناهدرک و باوص  اطخ و  هک  دناهدوب  ناگفیلخ  نم  زا  شیپ  مهد ، سپ  صاصق  نتـشیوخ  زا  هک  نیا  ماهتفگ : اهنآ  هب  دننک . يرازیب  هتـشاد 
تسا نآ  زا  رتهب  « 2  » مدننزب رگا  منک ، يرازیب  تفالخ  زا  هک  نیا  اّما  دنراد . نم  ناج  دصق  اهنآ  هک  منادیم  هتفرگن . صاصق  اهنآ  زا  سک 
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نم تعاطا  زا  هک  دیتسرف  هنیدم  مدرم  نایهاپس و  هب  سک  دییوگ : هک  نیا  اّما  « 3 . » منک يرازیب  يو  تفالخ  لج و  زع و  يادخ  راک  زا  هک 
زع و يادخ  ياضر  هک  دندمآ  تعاطا  هب  ناشدوخ  ماهدرکن ، روبجم  تعاطا  هب  ار  اهنآ  شیپ  زا  متـسین و  امـش  هتـشامگ  نم  دننک ، يرازیب 
تفای و دهاوخن  هدرک  ررقم  يو  يارب  لج  زع و  يادخ  هچنآ  زج  دیوجیم  ایند  امش  زا  سک  ره  دنتساوخیم . ناسک  نایم  حالـصا  لج و 

هفیلخ ود  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمیپ  يوکن  ّتنـس  لج و  زع و  يادخ  ياضر  تّما و  حالـص  ترخآ و  هناخ  ادـخ و  برقت  هک  ره 
نید ياهب  مهد  امـش  هب  ار  ایند  همه  رگا  تسین و  نم  تسد  هب  امـش  شاداپ  هک  دهدیم  شاداپ  نآ  لباقم  رد  ادـخ  دـهاوخیم ، وا  زا  سپ 

 ...«. دزاسن امش  يارب  يراک  تسین و  امش 
ارم هک  اهزیچ  اّما  دننکـشب . ار  يو  نامیپ  هک  دـهدیمن  اضر  زین  هناحبـس  يادـخ  مهدیمن ، اـضر  نم  دـهد ، اـضر  ینکـشنامیپ  هب  هک  ره  »

بصن و  عزن )  ) علخ دننکیم  ریخم  نآ  هرابرد 
______________________________

یناسک يارب  صاصق  راتساوخ  نانآ  تسا . هدرک  ناونع  یتسردان  لکش  هب  ار  نافلاخم  ياههتساوخ  نامثع  اجنیا  رد  هک  تسا  راکـشآ  ( 1)
هب یسک  هچ  هدش و  تازاجم  قحب  یسک  هچ  دننک  نییعت  دیاب  هفیلخ ، هن  اهنآ ، هک  دنتشاد  رارصا  اما  دندوبن ، دندوب  هدش  تازاجم  قحب  هک 

. قحان
لـصاح هدمآ  نتم  رد  هک  ینوبلکی »  » ياج هب  دمآ . سیونریز  رد  هک  ینوأکلی »  » هژاو نتـشاذگ  زا  ینعم  نیا  ص 3044  ج 1 ، يربط ، ( 2)

هب ینولتقی »  » اجنیا رد  ص 377  نامثع ، رکاسع ، نبا  نتم  رد  م .] دـیآیمرب . ندز  يانعم  هژاو  ود  ره  زا  هدنـسیون ، رظن  فالخ  رب   ] دوشیم
. تسا هتفر  راک 

. دنکن يریگهرانک  تفالخ  زا  هک  درکیم  شرافس  نامثع  هب  رمع  نب  هّللا  دبع  هژیوب  هدمآ ، عبانم  رد  هچنآ  ساسا  رب  ( 3)
رد رگا  دوب  دـهاوخ  رتدـب  اما  دنـشکب ، ار  وا  هک  تسا  نآ  دـننکب  دـنناوتیم  هک  يراک  نیرتشیب  هفیلخ  نانمـشد  هک  تفگیم  نامثع  هب  وا 
نب  ] سنخا نب  ةریغم  دناهتفگ  دننک . رانک  رب  ار  وا  دناوتب  دندش  نیگمشخ  دوخ  ماما  زا  مدرم  زا  یهورگ  هاگره  هک  دیآ  دیدپ  یتنس  مالسا 

ار وا  نایـشروش  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دریگب ، هرانک  تفالخ  زا  درک  هیـصوت  وا  هب  دش ، هتـشک  نامثع  هارمه  هب  ادـعب  هک  یفقث ، قیرش ]
(. ص 259 نامثع ، رکاسع ، نبا  ص 76 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ص 45 ؛ ، 1 / 3 تاقبط ، دعس ، نبا   ) تشک دنهاوخ 

ص:183  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
شوـخ ار  يزیرنوـخ  تّما و  هقرفت  هک  ماهدـنام ...  ادـخ  مکح  رظتنم  ماهدرک و  يرادنتـشیوخ  مناراـی  قاـّفتا  هب  نم  تسا ، ریمأـت )  ) هفیلخ

هبوت ادـخ  هاگرد  هب  هدرک  هک  يراک  ره  زا  دـناوخیم و  ادـخ  راک  رد  یگنهامه  ینامیپ و  تسرد  هب  ار  مدرم  اههمان  نایاپ  رد  وا  مرادـن ».
«1 . » دشخبب ار  نانمؤم  وا و  هک  دهاوخیم  لج  زع و  يادخ  زا  دنکیم و 

هفیلخ مان  هب  وا  هک  یماغیپ  ناورم و  هیلع  نایـشروش  تاضارتعا  زا  يرکذ  چـیه  دوب ، هدیـسر  ناورم  دـییأت  هب  دـیدرتیب  هک  اـههمان  نیا  رد 
یفتنم ار  رگید  یهدزاـیتما  هنوـگ  ره  ناـکما  تشاد و  عطاـق  ینحل  اـههمان  نیا  دوـب . هدـماین  ناـیم  هـب  دوـب  هداتـسرف  ناـنآ  تازاـجم  يارب 

. تسا هدش  هدروآرب  نآ  زا  شیپ  لوقعم  ياههتساوخ  مامت  دوب  یعّدم  هک  ارچ  تسنادیم ،
نافلاخم بوکرـس  يارب  حالـس  نتـشادرب  هب  یـسک  دوب و  هدش  دـیکأت  زین  هعماج  رد  تملاسم  شمارآ و  هب  هفیلخ  يدـنبیاپ  رب  اهنآ  رد  اّما 

نآ ربارب  رد  دوب  نکمم  وا  نارای »  » هفیلخ و هک  يدـیدهت  زا  دوش . لـح  تنوشخ  نودـب  نارحب  نیا  هک  دوب  رظن  رد  « 2 . » دوب هدشن  توعد 
. دوب هدشن  تبحص  چیه  دنهدب  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ 

قثوم و نایـشروش  ربارب  رد  عافد  يارب  یتح  تنوشخ  گنج و  هنوگ  ره  زا  يراددوخ  رب  نامثع  دیکأت  هرابرد  ناوارف  تایاور  یلـصا  دافم 
چیه نایـشروش  اب  هلباقم  رد  دوب  لیام  تشاذـگیم ، مارتحا  نآ  هب  دوب و  هاگآ  الماک  ناناملـسم  نوخ  تمرح  هب  هک  وا  تسا . دامتعا  لـباق 

تفاـی و جاور  ناناملـسم  نیب  رد  یلخاد  گـنج  نیا  زا  سپ  هک  یتاـیاور  رد  دـنوشن . هداد  قوس  تنوشخ  هب  ناـنآ  دوـشن و  هتخیر  ینوـخ 
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بوکرس و لامعا  يارب  كافس  ياهتموکح 
______________________________

ریغ درف  هک  بأد  نبا  زا  لوقنم   ) ناسیک نب  حـلاص  تیاور  هب  . 379 ص 377 - نامثع ، رکاسع ، نبا  3045 ؛ ص 3043 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
هک دـناوخ ، مدرم  رب  هفرع  زور  رد  یـشرق  یلفوـن  بیرظ  نب  عفاـن  ار  نآ  هک  تشوـن  ناـیجاح  هب  زین  یهاـتوک  هماـن  ناـمثع  تسا ) یقثوـم 

. تسا هدوب  سابع  نبا  طسوت  یلصا  مایپ  ندناوخ  زا  سپ  الامتحا 
ادابم مروخیمن  اذغ  عوج  دس  ردق  هب  زج  متسه و  هرـصاحم  رد  همان  نیا  شراگن  ماگنه  رد  نم  : » هک دوب  هدرک  هوکـش  همان  نیا  رد  هفیلخ 

هک دونشیم  ارم  هتـشون  هک  ار  سک  نآ  ره  مهدیم  دنگوس  دنونـشیم . ار  متجح  هن  دنناوخیم و  هبوت  هب  ارم  هن  دریذپ . نایاپ  ماهریخذ  هک 
. دادن ناشن  یـشنکاو  چیه  عفان  لمع  نیا  ربارب  رد  سابع  نبا  دنک ». يریگولج  لطاب  زا  دـهاوخب و  ار  قح  يارجا  نم  زا  دـیایب و  نم  دزن  هب 

(. ص 1166 هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  )
و دینکفا . یتشآ  ناشنایم  دنتـساخرب ، گنج  هب  رگیدکی  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  و  : » تارجح هیآ 9 / رکذ  اب  نایماش  هب  همان  رد  اـما  ( 2)

تسا هتـساوخ  نانآ  زا  ددرگزاب »...  ادخ  نامرف  هب  ات  دیگنجب  تسا  هدرک  يدهعت  هک  نآ  اب  تغب ]  ] درک يدعت  يرگید  رب  هورگ  کی  رگا 
يدـح ات  ادـمع  نایجاح  هب  ماـیپ  دـیاش  دـننک . هلباـقم  دـنزاس  مورحم  دوخ  قح  زا  ار  هفیلخ  دـنهاوخیم  هک  یناـسک  یغب )  ) يدـعت اـب  هک 

. تسا هدوب  رتهنایوجیتشآ 
ص:184  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هنیدم هب  ار  ینایهاپس  هک  تشون  رماع  نب  هّللا  دبع  هیواعم و  هب  نامثع  هک  نیا  رب  ینبم  هدمآ  ییاهناتساد  دندرک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  تنوشخ 
نب بیبح  هیواعم  دش  یعّدم  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هیواعم ، هریبن  دیزی ، نب  دلاخ  نب  برح  دیاش  دـندرک . نینچ  زین  اهنآ  دـننک و  لیـسگ 

هب یلجب ، دسا  نب  دیزی  یهدنامرف  هب  رفن  رازه  زا  بکرم  هاپـس ، هیالط  داتـسرف . نامثع  کمک  هب  یماش  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  يرهف  هملـسم 
نب ۀملـسم  یماسا  ناتـساد  نیا  دنـس  هلـسلس  رد  دنتـشگزاب . دندینـش و  ار  ناـمثع  لـتق  ربخ  هک  دـندوب  هدیـسر  بشخ  يذ  اـی  يرقلا  يداو 

«1 . » دوشیم هدید  دندوب  هّیما  ینب  نارادفرط  زا  ود  ره  هک  هفوک  رد  یبعش  هرصب و  رد  براحم 
هّللا دبع  يوس  زا  یبالک  ثراح  نب  رفز  یملس و  دوعسم  نب  عشاجم  یهدنامرف  هب  نایرصب  زا  یهاپس  مازعا  هرابرد  زین  یهباشم  ياهناتـساد 
دیزی هیواعم ، هدرک  تیاور  تسا  هّیما  ینب  فلاخم  اّما  نامثع  رادفرط  هک  ( 173 ف .  ) يرصب ءامسا  نب  ۀیریوج  « 2 . » تشاد دوجو  رماع  نب 

. دنکن روبع  بشخ  يذ  زا  هک  داد  دیکا  روتسد  وا  هب  اّما  درک  لیسگ  هنیدم  يوس  هب  ار  دسا  نب 
«3 . » دـنک تفالخ  ياعدا  دوخ  هیواعم  دوش و  هتـشک  نامثع  ات  تفگ : داد  يروتـسد  نینچ  هیواعم  ارچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  هیریوج 

یتح دنایگتخاس . یگمه  اهناتساد  هنوگنیا 
______________________________

. دوب هّیما ، ینب  نارود  رد  قارع  ياورنامرف  يرسق ، هّللا  دبع  نب  دلاخ  گرزبردپ  دسا  نب  دیزی  ص 1289 . هنیدملا ، خیرات  هّبش ، نبا  ( 1)
لامتحا نسرتپ  تشاد . هّیما  ینب  تموکح  اب  یکیدزن  هطبار  دـیآیمرب  وا  ياهتیاور  زا  هک  ناـنچ  ینئادـم ، ناـیوار  زا  براـحم ، نب  ۀملـسم 

ص ، 1964 كاهنپک ، نیتسخن ، یبرع  ثیداحا  رد  هیواعم  یلع و   ) تسا هدوب  نآ ، ینایفـس  هخاـش  زا  صوصخب  و  هّیما ، ینب  زا  وا  هک  هداد 
. تسا هدوب  هّیما  ینب  فیلح  اب  یلوم  وا  رتیوق  لامتحا  هب  اما  (. 128 ، 112

ات رطس 19  ص 71   ) يرذالب لصفم  تیاور  . 72 ص 71 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، و  یبلک ) دمحم   ) 2986 ص 2985 - ج 1 ، يربط ، ( 2)
رد هک  معطم ، نب  ریبج  مینادیم  ص 87 .) ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، كر :  ) تسا هدش  هتفرگ  فنخم  وبا  زا  دایز  لامتحا  هب  رطس 8 ) ص 72 

. تسا هدوب  هنیدم  رد  نامثع  نفد  نامز  رد  هرصاحم و  ماگنه  رد  هدش ، هتسناد  رماع  نب  هّللا  دبع  يوس  هب  نامثع  هداتسرف  اجنآ 
زین تسا ، قثوم  ریغ  يدرف  هک  هعیهل ، نبا  زا  يرصم  یتیاور  رد  هیواعم  دض  بصعت  نیمه  . 1289 ص 1288 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ( 3)
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يراددوخ نایوما  اـب  ندرک  تعیب  زا  نالقـسع  هب  زیرگ  زا  سپ  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دـبع  تیاور  نیا  ساـسا  رب  دروخیم . مشچ  هب 
نیا ص 1152 .) نامه ،  ) تشاذگ دهاوخن  مارتحا  دسرب  لتق  هب  نامثع  تشاد  وزرآ  هک  یـسک  هب  وا  هک  درک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  دـیزرو و 

. دسریم رظن  هب  یگتخاس  زین  رگید  تاهج  زا  تیاور 
نیا ساسا  رب  داتسرفن . یهاپـس  نامثع ، ياهتـساوخرد  مغر  هب  هیواعم ، ارچ  دنک  نایب  دشوکیم  هک  دراد  دوجو  زین  يرخأتم  یلعج  تیاور 

. دنک لیسگ  ار  یهاپس  تعرـسب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  داتـسرف و  هیواعم  دزن  لوا  هرـصاحم »  » ماگنه رد  ار  همرخم  نب  روسم  نامثع  تیاور ،
نب ۀیواعم  هارمه  هب  اصخش  هلصافالب  هیواعم 

ص:185  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نایشروش تایالو  زا  نایهاپـس  تکرح  هک  هراب  نیا  رد  دننادیم ، هقث  ار  وا  الومعم  هک  نامثع  نارـصاعم  زا  روسم  يالوم  نوع ، وبا  تیاور 

«1 . » تسا هتشاد  جاور  هنیدم  رد  هک  تسا  یتاعیاش  هدنهد  ناشن  رثکا  دح  تشاداو  نامثع  هب  هلمح  هب  ار 
اّما دوب . نانآ  نانامیپمه  یلاوم و  وا ، يوما  نادنواشیوخ  هدهع  رب  ياهلیبق ، ياهرایعم  ساسا  رب  وا  هناخ  نامثع و  زا  عافد  یلـصا  تیلوئـسم 
هب ار  شکمـشک  نیا  هجیتـن  رد  دـنک و  هیکت  ناـنآ  رب  یلیخ  دوبن  لـیام  هلحرم  نیا  رد  دـنک  يریگولج  يزیرنوخ  زا  دیـشوکیم  هک  هفیلخ 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  نارـسمه  مالـسا و  ناگرزب  یقالخا  تیامح  بسک  یپ  رد  هکلب  دزاس ، لّدبم  نانآ  نافلاخم  هّیما و  ینب  نیب  یگنج 
جح هب  نتفر  زا  ار  هشیاع  ات  داد  ماـجنا  تسناوت  يراـک  ره  لـیلد ، نیا  هب  دوش . نایـشروش  هلمح  عناـم  ناـنآ  ذوفن  تشاد  دـیما  هک  دوب  هلآ 

. دنک فرصنم 
ناـنامیپمه و هب  یماـظن  شاـبهدامآ  ناـمرف  نداد  اـب  هک  درک  هیـصوت  ناـمثع  هب  هبعـش  نـب  ةریغم  هرـصاحم ، لـحارم  نیتـسخن  رد  دـناهتفگ 

نودب هک  داد  روتـسد  نانآ  هب  سپـس  اّما  درک  نینچ  نامثع  دهد . تردق  شیامن  یعون  نایـشروش  ندـناسرت  روظنم  هب  دوخ  نادـنواشیوخ 
ناورم سپ  تخادرپ . نانآ  بیقعت  هب  نایشروش ، ربهر  نارمح ، نب  نادوس  دندرک  كرت  ار  لحم  نانآ  نوچ  دننک . كرت  ار  هنحـص  گنج 

هب داتسرف و  ار  لتان  دوخ  مالغ  هلصافالب  نامثع  دندناسرن . یبیـسآ  رگیدکی  هب  اّما  دندرک  لدب  در و  یتابرـض  ریـشمش  اب  نانآ  تشگزاب و 
روتسد ناورم 

______________________________

هداتـسرفن یهاپـس  ارچ  هک  درک  شنزرـس  تدشب  ار  وا  نامثع  دیـسر . اجنآ  هب  بش  همین  دنار و  هنیدـم  يوس  هب  ۀـبقع  نب  ملـسم  جـیدح و 
ار ناـمثع  نآ ، ندیـسر  زا  شیپ  دـنتفاییم  ربـخ  نآ  زا  نایـشروش  داتــسرفیم و  یهاپــس  وا  رگا  هـک  درک  ناـشنرطاخ  هیواـعم  اـما  تـسا ،

نامثع مود  هرصاحم  ماگنه  رد  تفریذپن . هفیلخ  اما  دورب  ماش  هب  وا  هارمه  دوش و  راوس  بکرم  رب  هک  درک  توعد  نامثع  زا  وا  دنتشکیم .
روسم و سپـس  تسناد و  رـصقم  شیاهیراتفرگ  رد  ار  نامثع  تسخن  هیواعم  راب ، نیا  داتـسرف . نیـشیپ  روتـسد  نامه  اب  ار  روسم  رگید  راـب 

درک دازآ  ار  وا  نامثع  لتق  زا  سپ  اهنت  درک و  سوبحم  یقاتا  رد  ار  روسم  سپـس  دناهتـشاذگ . اـهنت  ار  وا  هک  درک  شنزرـس  ار  شناتـسود 
(. 380 ص 379 - نامثع ، رکاسع ، نبا  )

زا نانآ  یقارع  نارای  ات  دـندوب  هتـشادب  تسد  ندـیگنج  نامثع و  نتـشک  زا  نایرـصم  تیاور  نیا  ساسا  رب  ص 3023 . ج 1 ، يربـط ، ( 1)
زا قارع و  زا  یناگداتسرف  هک  دنداد  ربخ  دندیشخب و  بلق  توق  نانآ  هب  دندمایب و  نوچ  دندش و  ناور  نانآ  یماش  نارای  هفوک و  هرصب و 

دنتفگ نافلاخم  دوب . هدرک  رارف  ماش  هب  دوبن و  رـصم  رد  نآ  زا  شیپ  دعـس  نب  هّللا  دبع  دناهدرک . تکرح  دعـس  نب  هّللا  دبع  شیپ  زا  رـصم 
هتخیرگ ماش  هب  ماگنه  نآ  رد  دعـس  نب  هّللا  دـبع  دـیوگیم  يوار  هک  نانچ  میرادرب . نایم  زا  ار  نامثع ]  ] وا دـسرب  کـمک  هکنآ  زا  شیپ 

. تسا هدش  هریچ  رصم  رب  هرابود  وا  هک  دندنکارپ  ار  غورد  هعیاش  نیا  ناگدنسیون  اما  دوب .
ص:186  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دندرگزاب رصق  لخاد  هب  دوخ  ناهارمه  اب  هک  داد 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب شنادرم  اب  هک  درک  داهنـشیپ  نامثع  هب  هفوک ، رد  بعک  نب  ثراح  ینب  سیئر  هّصغلا ، يذ  نیـصح  نب  هّللا  دبع  نب  نطق  هک  دناهتفگ 
هک نیا  رب  دیکأت  اب  نامثع  اّما  تسا . هدمآ  هنیدم  هب  جح  مسوم  رد  الامتحا  وا  دشاب  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  دوش . هنیدـم  یهار  وا  زا  عافد 

، نیرحب نیشیپ  یلاو  یفقث ، صاعلا  یبا  نب  نامثع  هک  دناهدرک  تیاور  نینچمه  « 2 . » داتسرف سپزاب  ار  وا  دگنجب  نایشروش  اب  دهاوخیمن 
ار وا  داهنـشیپ  نامثع  تشاد . هّیما  ینب  اب  ییاهدـنویپ  مالـسا  زا  شیپ  زا  فیقث  هلیبق  دـگنجب . ناـمثع  زا  يرادـفرط  هب  هک  درک  داهنـشیپ  زین 

«3 . » درک تقفاوم  هرصب  هب  نتفر  يارب  وا  تساوخرد  اب  تفریذپن و 
هدـمآ عمج  رـصق  رد  هک  ار  یناعفادـم  یهدـنامرف  وا  دوب . هدروآ  درگ  دوخ  فارطا  رد  ار  مالـسا  ناگرزب  زا  یخرب  نامثع  ماگنه ، نیا  رد 

نب نسح  اب  ار  وا  دوب  هتفر  وا  رادـید  هب  نامثع  هرـصاحم  نامز  رد  هک  هبیبح  وبا  يوما . يدرف  هب  هن  تشاذـگاو  ریبز  نب  هّللا  دـبع  هب  دـندوب 
يارب هریره  وبا  تفاـی . ناـیوما  زا  ناورم  صاـع و  نب  دیعـس  رب  هوـالع  ریبز  نب  هّللا  دـبع  رمع و  نب  هّللا  دـبع  هریره ، وبا  مالّـسلا ، هیلع  یلع 
هریره وبا  دـمآ ». دـهاوخ  شیپ  ییالب  هنتف و  ام  زا  دـعب   » دوب هدومرف  هک  درک  تیاور  ربمایپ  زا  ار  یثیدـح  ناگدشهرـصاحم  هیحور  تیوقت 

«4 . » درک هراشا  نامثع  هب  هریره  وبا  و  وا » بزح  نیما و  هار  زا  : » دومرف خساپ  رد  ربمایپ  دوب »؟ دهاوخ  نآ  زا  يزیرگ  هار  ایآ   » دیسرپ
رب ار  وا  « 5 . » درک دـیدرت  نآ  رد  ناوتیمن  هک  تسا  داـیز  يردـق  هب  ناعفادـم  نیب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  روـضح  رب  لاد  دـهاوش 

نامثع رادتسود  هیفنح ، دمحم  شردارب ، فالخ 
______________________________

هب ار  نآ  هدمآ و  يرایـسب  عبانم  رد  هدـش  هداد  تبـسن  هبقع  نب  دـیلو  هب  اجنآ  رد  هک  يرعـش  . 73 ص 72 - ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، (- 1)
ص ج 1 ، ناوید ،  ) تباـث نب  ناـسح  هب  رمع ،)) نب  فیـس   ) ص 548 نامثع ، رکاـسع ، نبا  ص 215 ؛ دـیهمت ، رکب ، نبا   ) سنخا نـب  ةریغم 
، رکاسع نبا   ) راصنا زا  مانمگ  يدرف  هب  اـی  یبعـش ،))  ) ص 547 نامثع ، رکاـسع ، نبا  ص 30 ؛ ج 15 ، یناغا ،  ) کـلام نب  بعک  هب  (، 511

يدرف هبقع  نب  دیلو  تسا  دـیعب  اریز  دـسریم ، رظن  هب  رتتسرد  ریخا  درف  ود  دروم  رد  تبـسن  نیا  دـناهداد . تبـسن  زین  ص 547 ) نامثع ،
. دیاتسب یلاعفنا  یعضوم  ذاختا  ببس  هب  ار  دوخ  ردارب  هک  دشاب 

ص 73. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
.74 نامه ، ( 3)

ص 103. بسن ، يریبز ، 375 ؛ ص 374 - نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 4)
دهاوخیم تیاور  نیا  هک  تسا  دـقتعم  دریذـپیمن و  هنیمز  نیمه  رد  ار  نیریـس  نبا  ینعی  يرـصب  رترخأـتم  يوار  زا  یتیاور  یناـتیاک  ( 5)

وا دهد . ناشن  تشامگ » هفیلخ  زا  عافد  هب  ار  دوخ  گرزب  رسپ  هک   » ار مالّسلا  هیلع  یلع  یهانگیب 
ص:187  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

مالّـسلا هیلع  یلع  رادفرط  هک  يزبا  نبا  هتفگ  هب  « 1 . » درک داقتنا  نامثع  زا  ندرکن  عافد  ببـس  هب  شردپ  زا  ادعب  هک  دناهتفگ  دناهتـسناد و 
زا نامثع  تشاد . مالعا  وا  زا  ینابیتشپ  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دمآ و  نامثع  دزن  هب  هرصاحم  زاغآ  رد  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب ،

نامگ ایآ  دیـسرپ  وا  زا  نامثع  دوب . هداتـسرف  دوخ  ياـج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  وا  دورب و  وا  دزن  هب  هک  دوب  هتـساوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
وت زا  ار  دوـخ  تعیب  تفگ  ناـمثع  داد ، یفنم  خـساپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوـچ  ینک . عاـفد  ناـفلاخم  ربارب  رد  نـم  زا  یناوـتیم  ینکیم 

عنام هیفنح  دمحم  اّما  دناسر ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نامثع  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـیایب . اجنیا  هب  تردـپ  وگب  ورب و  متـشادرب ،
هدید زین  « 3 ، » يدـع هفیاط  ینعی  رمع ، هفیاط  نامیپمه  يزنع ، هعیبر  نب  رماع  نب  هّللا  دـبع  نامثع  هناخ  ناعفادـم  نیب  رد  « 2 . » دش وا  نتفر 
رـسپ دمحم  زا  رترخأتم  تایاور  زا  یخرب  رد  یّتح  دوب . هتفای  روضح  اجنآ  رد  رمع  نب  هّللا  دـبع  اب  یگتـسویپ  ببـس  هب  الامتحا  هک  دـشیم 

. دنتسین قثوم  تایاور  نیا  اّما  « 4 ، » دناهدرب مان  زین  هحلط 
رد نانآ  هک  تسا  تسرد  دـنکیم . تلالد  هتکن  نیا  هب  زین  نامثع  ياههمان  هک  نانچ  دـندوبن ، يزیرنوخ  هب  لیام  دوخ  هبون  هب  زین  نافلاخم 
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مامت ربارب  رد  صاصق  يارب  نانآ  تساوخرد  اّما  دندوبن ، یضار  رگید  ياهفیلخ  باختنا  نامثع و  يریگهرانک  زا  رتمک  يزیچ  هب  نامز  نیا 
هک دسریم  رظن  هب  تشادن . یعقاو  تروص  دوب ، هدومیپ  اطخ  هار  اهنآ  رد  نامثع  نانآ  هدیقع  هب  هک  سبح  دـیعبت و  دودـح ، يارجا  دراوم 

يارب یقفاوت  هب  یبایتسد  لامتحا  زا  نانآ 
______________________________

رد هک  ینسح  اما  (. 191 ص 190 - ج 8 ، مالـسا ، خیرات   ) دوبن هنیدم  رد  ماگنه  نآ  رد  نسح  رگید ، یتیاور  ساسا  رب  هک  دـنکیم  ناونع 
يرسپ 14 ماگنه  نآ  رد  لاس 21 و  دلوتم  يرصب  نسح  . ] مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  هن  تسا  يرصب  نسح  هدش  هدرب  مان  وا  زا  تیاور  نآ 

.[ دوب هلاس 
ار يدرم  امـش  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هدـش  لقن  هک  ینامثع  هداتق  زا  لقن  هب  يرـصب  یتیاور  ك : ر . ( 1)

هتشک يارب  وت  هودنا  : » دومرف وا  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدش  تیاور  و  دریگب ». وضو  يزامن  ره  زا  شیپ  تشاد  تداع  هک  دیتشک 
(. ص 81 ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، .« ) تسا هدش  ینالوط  نامثع  ندش 

ام هیلع  ار  مدرم  تردپ  دیراذگباو . ار  ام  : » تفگ وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ندید  اب  ناورم  هک  هدرک  لقن  فنخم  وبا  ص 94 . نامه ، ( 2)
نامرف نآ  هب  میرادن و  یـسک  اب  ندیگنج  دصق  ام  دـیراذگاو . ار  ام  : » تفگ نامثع  هاگنآ  یتسه ». ام  دزن  رد  اجنیا  وت  دـنکیم و  کیرحت 

(. 73 نامه ، .« ) میاهدادن
ص 73. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ، 403 ص 402 - نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 3)

نامثع دزن  هارکا  هب  ار  دوخ  دـنزرف  هحلط  هک  هدـش  هتفگ  اجنیا  رد  ییحی ) نب  لیعامـسا   ) 70 ص 69 - ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، كر : ( 4)
هک تسا  یتیاور  رب  ینتبم  تیاور  نیا  . 1605 ياهدنب 1603 ، ج 3 ، جورم ، يدوعسم ، رمع ؛) نب  فیس   ) ص 3013 ج 1 ، يربط ، داتسرف ؛

. تسا هتفاب  ار  نآ  ییحی  نب  لیعامسا 
ص:188  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رـسپ زا  یطرـش  دیق و  چیهیب  زونه  هک  مه  هفیلخ  دنتفگیمن . نخـس  تشادن ، یمـسر  بصنم  چیه  هک  ناورم ، ینعی  ّرـش  هشیر  ندـنک  رب 
و دنکن . يریگهرانک  تفالخ  زا  دوب  ممصم  زین  هزادنا  نیمه  هب  وا  دنک . داهنـشیپ  ار  یقفاوت  نینچ  دوبن  هدامآ  درکیم ، يرادفرط  شیومع 

نتخیر هرابرد  نانآ  یصوصخ  نانخس  دوب . هفیلخ  زا  تعاطا  یناگمه  كرت  هب  توعد  درک  داهنشیپ  نایشروش  ربهر  هک  یهار  نیرخآ  اّما 
نامز نآ  رد  اهنآ  دادعت  نیا ، رب  نوزفا  دوبن . يّدج  تردق  زا  يریگهرانک  هب  وا  ندرک  روبجم  يارب  نانآ  یعقاو  ّتین  هزادنا  هب  هفیلخ  نوخ 

«1 . » تسا هدرک  رکذ  نت  دصتفه  هغلابم ، يردق  اب  دیاش  نیریس ، نبا  ار  نانآ  هدع  تفریم . رتارف  ناعفادم  دادعت  زا  تمحزب 
شخپ رتوردنت و  رـصانع  دورو  رثا  رب  دیاش  سویأم  نافلاخم  راتفر  تشذگیم . يدنت  هب  نامز  دوبن و  ور  شیپ  رد  یتشآ  زادنامشچ  چـیه 

هناخ هب  بآ  ندیـسر  عنام  هک  دـندرک  یعـس  راب  دـنچ  نانآ  دـشیم . رتنشخ  تایالو ، زا  هفیلخ  هب  رادافو  نایهاپـس  ندـش  کیدزن  هعیاـش 
يارب هک  یماگنه  زین  نانمؤم  ناردام  زا  یکی  نایفـس و  وبا  رتخد  هبیبح ، ما  یتح  دـنوش . ناگدـننک  تاقالم  هنادازآ  دـمآ  تفر و  نامثع و 

ار نامثع  ماغیپ  ریبز  نب  هّللا  دبع  هک  یماگنه  نایشروش  « 2 . » دش وربور  یتالکشم  اب  تشاد  نیمرچ  ياهمقمق  دوخ  اب  دمآ و  نامثع  ندید 
دیاش دـندوب  هدرپس  شوگ  نآ  هب  ّتقدـب  نانآ  رگا  تسین . ياهزاـت  هتکن  نآ  رد  دـندرکیم  ناـمگ  هک  ارچ  دـنتخادنا ، ریت  وا  هب  دـناوخیم 
دقع لح و  لها  نانمؤم و  ناردام  رظن  قبط  رب  طقف  سپ  نآ  زا  هک  درکیم  داهنـشیپ  ناـمثع  دـنتفاییم . نآ  رد  یعقاو  یتشآ  يارب  ییاـنبم 

. دوب ناورم  رگناریو  ذوفن  نایاپ  يانعم  هب  رما  نیا  دنک . تموکح 
. تفرگ ماجنا  نامثع  هناخ  يوس  زا  دوب  یلخاد  گنج  رگزاغآ  هک  هلمح  عورش  دش . هتسکش  حلـص  هجح ، يذ  مهدفه  هبنـشجنپ ، زور  رد 
ار نامثع  تساخرب و  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هدروخلاس  باحصا  زا  یملـسا ، ضایع  نب  راین  زور  نآ  رد  نافلاخم  زا  یکی  « 3»

یتقو درک . ادص 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


______________________________

ص 74. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
.1313 ص 1312 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ص 77 ؛ ج 5 ، باسنا ، ص 3010 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)

كرد زا  اما  ( 31 نآ ، طوقس  برع و  تنطلس  ص 130 ، ج 6 ، اهـسیونشیپ ، اههصالخ و   ) تسا هتفایرد  ار  هتکن  نیا  الماک  نزواهلو  ( 3)
حیحـص ریغ  ار  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  یناـتیاک  دوب . ناورم  يـالوم  هصفح  وبا  ینعی  لـتاق  هک  هدـنام  زجاـع  یـساسا  تیعقاو  نیا 

. تسا هتسناد 
ص:189  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار وا  ناورم  هک  یبرع  هدـنب  ینامی ، هصفح  وبا  اـنثا  رد  « 1 . » دـنک هرانک  تفالخ  زا  هک  داد  مسق  ار  وا  راین  دـش ، رادومن  هناخ  ماب  رب  ناـمثع 
نافلاخم متخادنا .» هار  ناسک  نایم  ار  گنج  نم  ادخ  هب  : » هک دـنکیم  راختفا  دوخ  وا  تشک . ار  وا  تخادـنا و  يریت  « 2 ، » دوب هدرک  دازآ 

: تفگ درک و  تیامح  ناورم  زا  رگید  راب  نامثع  اّما  راپسب . ام  هب  ار  لتاق  هک  دنداتسرف  نامثع  شیپ  سک 
نامثع زور  نآ  رد  دوب و  رادلا ) موی   ) نامثع هناخ  دربن  زور  هجح ، يذ  مهدـجه  هعمج  ینعی  دـعب ، زور  مسانـشیمن .» ار  وا  لتاق  ادـخ  هب  »

. دش هتشک 
يارب تشاد ، وا  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  يو  هک  شریپ ، يومع  رسپ  تمالـس  تساوخیم . گنج  هک  دوب  وا  دوب ؛ راوس  دارم  بکرم  رب  ناورم 

. دوبن ّمهم  اعقاو  وا 
ناورم دنک  تموکح  رمع ، یمالـسا  يرالاسهتـسیاش  ینعی  دـقع ،» لح و  لها   » نانمؤم و ناردام  ياههیـصوت  قبط  رب  دوب  رارق  نامثع  رگا 

دندـشیم يو  ياهیبلطهاج  ققحت  عنام  هک  نیتسخن  هباحـص  نیا  زا  وا  دـشیم . هّیما  ینب  تموکح  ینعی  اـم » کـلم   » نتفر تسد  زا  دـهاش 
يرادـنپ زج  يزیچ  دـنک  ظفح  ار  دوخ  تفالخ  ناناملـسم  نوخ  هب  ندولآ  تسد  نودـب  دـناوتب  هک  نیا  هب  ناـمثع  دـیما  دوب . رازیب  رفنتم و 

زا ندناسرت  ای  تنوشخ و  دـیدهت ، باعرا ، قیرط  زا  اهنت  الیتسا  قوفت و  رـشب  خـیرات  لوط  رد  هک  دوب  هتفایرد  بوخ  ناورم  دوبن . هنادـهاز 
؟ دشابن نینچ  مالسا  رد  ارچ  دبای . رارمتسا  دریگ و  ياپ  هتسناوت  روما  نیا 

هداد رـشلا » راین   » بقل وا  ینابرق  هب  ناینامثع  تایاور  رد  دـلابب ، دوخ  تیانج  هب  تسناوتیم  راین  لتاق  هّیما ، ینب  تموکح  رد  هک  یلاـح  رد 
راین  » بقل تهج  نیدب  تشاد و  تکرش  وا  هزانج  عییـشت  رد  دوب و  نامثع  رادفرط  هک  زرکم ، نب  راین  ینعی  رگید ، یملـسا  راین  زا  ات  دندوب 

نامثع نوخ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هک  دندرک  مهتم  ار  ضایع  نب  راین  ندوب ، رـش  ماهتا  تابثا  يارب  سپـس  دوش . زیامتم  دوب ، هتفای  ریخلا »
شریذپ زا  هفیلخ  عانتما  نیرخآ  زا  راین ، لتق  زا  سپ  هک  نآ  اب  نایشروش  همه  نیا  اب  « 3 . » تخیر وا  تروص  هب  ریشمش  ندز  اب  ار 

______________________________

(. ص 3004 ج 1 ، يربط ،  ) تسا نینچ  يدمحم  رفعج  تیاور  ( 1)
، هّبش نبا  ص 3001 ؛ نامه ،  ) درک دازآ  دـیرخ و  هیداب  نابرع  زا  یکی  زا  ار  شدـنزرف  نز و  وا و  ناورم  هصفح  وبا  دوخ  تیاور  هب  انب  ( 2)

(. ص 1281 هنیدم ، خیرات 
یبعـش زا  لقن  هب  هیما ، ینب  نارادفرط  زا  هناوع ، ار  راین  هیلع  ماهتا  ص 83 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ص 1308 ؛ هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ( 3)
میـسقت هتـسد  ود  هب  نامثع  تفالخ  نارود  رد  ارهاظ  دنتـشاد ، یتایح  یـشقن  شیرق  تفالخ  داجیا  رد  هک  ملـسا ، ینب  تسا . هدرک  تیاور 

. هرابرد ملسا  ینب  هعازخ و  تموصخ  هب  ردکنم  نب  دمحم  دندش .
ص:190  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دنتشاذگن رتارف  یقالخا  دودح  زا  ار  اپ  مهزاب  دندوب ، هدمآ  مشخ  هب  دوخ  نامداخ  ياهیّدعت  تیلوئسم 
دنچ دش . زاغآ  هلمح  ناهاگحبص  دنتخورفارب . یناوارف  ياهلعـشم  دندمآ و  درگ  نامثع  هناخ  فارطا  رد  لماک  تردق  اب  ماگنه  بش  نانآ 
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[ باّتع نب  رـشب  نب  ۀـنانک   ] باّتع نب  ۀـنانک  هصفح ، وبا  هتفگ  هب  دـنتفر . ناـمثع  هناـخ  یگیاـسمه  رد  مزح  نب  ورمع  لآ  هناـخ  ماـب  رب  ینت 
ياهرد یبوچ و  فقـس  دـنتخیر و  تفن  اهنآ  رب  دـندروآ و  اهلعـشم  وا  لابند  زا  دـش . رادومن  تسد  رد  یلعـشم  اب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 

. دندرک تمواقم  نانآ  ربارب  رد  ماب  تشپ  رب  هناخ  ناعفادم  زا  نت  دنچ  هچرگ  دش ، شتآ  همعط  تعرسب  ینوریب 
وا دصق  طقف  نافلاخم  هک  درک  نئمطم  ار  نانآ  يو  دنک . ظفح  ار  دوخ  هناخ  طقف  دنکن و  گنج  دنکیم  نم  تعاطا  هک  ره  تفگ  نامثع 

مارتحا هب  « 2 ، » ریبز نب  هّللا  دـبع  هلمج  زا  و  هناـخ ، ناعفادـم  رتشیب  « 1 . » درک دـنهاوخ  اـهر  ار  نارگید  دـنبای  تسد  وا  هب  نوچ  دـنراد و  ار 
مدـنکفا و يراـنک  هب  ار  مریـشمش  زور  نآ  رد  نم  هک  درک  تیاور  اهدـعب  هریره  وـبا  دنتـشاذگ . نـیمز  رب  ار  دوـخ  ياهحالـس  وا  هتـساوخ 

يرد زا  ار  نامجاهم  نانآ  دندرکن . تعاطا  وا  نامرف  زا  رگید  نت  دنچ  صاع و  نب  دیعـس  ناورم ، « 3 . » تشادرب ار  نآ  یسک  هچ  منادیمن 
دیـسر لتق  هب  هک  یـسک  نیتسخن  فنخم  یبا  تیاور  هب  دنتخات . نایـشروش  هب  رـصق  نوریب  رد  دندنار و  نوریب  دوب  هدـشن  قیرح  راچد  هک 

«4 . » تشک ار  وا  ردب  نادهاجم  زا  جرزخ و  هلیبق  قیرز  ینب  هفیاط  زا  يراصنا  عفار  نب  ۀعافر  هک  دوب  سنخا  نب  ةریغم 
______________________________

(. 1281 ص 1280 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا   ) دنکیم هراشا  نامثع 
رب ار  ناشیاههناخ  : » تفگ تشاد  هار  رازاب  هب  هک  دید  ار  ملـسا  ینب  ياههناخ  دش و  هنیدم  دراو  جح  رفـس  هار  رد  هیواعم  هک  یماگنه  ادعب 
ایآ تفگ : وا  هب  ریخلا ) راین   ) زرکم نب  راـین  دنتـسه .» ناـمثع  نـالتاق  اـهنآ  اریز  دـنادرگ  کـیرات  ار  ناـنآ  ربق  ادـخ  دـینک . کـیرات  اـهنآ 
هب ار  وا  متفرگ و  شود  رب  ار  نامثع  هزانج  هک  متسه  يرفن  راهچ  زا  یکی  نم  هک  یتروص  رد  ینک  کیرات  نم  رب  زین  ارم  هناخ  یهاوخیم 

، نامثع رکاسع ، نبا  ص 86 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، . ) دنـشکن راوید  وا  هناخ  ولج  داد  روتـسد  تخانـش و  ار  وا  هیواـعم  مدرپس »؟ كاـخ 
.540

.3003 ص 3001 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
. تسا هدش  داقتنا  گنج  زا  يراددوخ  ببس  هب  ریبز  نب  هّللا  دبع  زا  سنخا  نب  ةریغم  هب  بوسنم  يرعش  تیب  رد  ( 2)

(. ص 195 دیهمت ، رکب ، نبا  )
ص 1110. هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ص 73 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

يدمحم رفعج  تیاور  الامتحا  ص 209 . ج 2 ، هباصا ، رجح ، نبا  كر : عفار  نب  ۀـعافر  هرابرد  . 79 ص 78 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
(. ص 3005 ج 1 ، يربط ،  ) تسا تسردان  تشک  ار  هریغم  یعازخ  لیدب  نب  هّللا  دبع  هک 

ص:191  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ریز تفرگرب و  ار  دوخ  هرز  نماد  نوـچ  تساوـخ . درواـمه  دز و  گـناب  ناورم  دـنتفر . نوریب  وا ، يـالوم  هصفح ، وـبا  وا  یپ  رد  ناورم و 

هب یتبرـض  دوب  هدش  هداتـسرف  دربن  يارب  سیدع  نب  نمحرلا  دبع  يوس  زا  هک  مییـش ) نب  ةورع   ) عابن نبا  نایـشروش  ربهر  داد ، اج  دنبرمک 
شصالخ هک  تفر  وا  فرط  هب  عفار  نب  ۀعافر  نب  دیبع  سپ  داتفا . نیمز  رب  دیچیپ و  دوخ  هب  ناورم  دروآرد . ياپ  زا  ار  وا  هک  دز  وا  ندرگ 

دش و هتشک  هک  يراد  ار  درم  نیا  نتشک  دصق  رگا  : » تفگ تسج و  وا  رب  ناورم ، هیاد  سوا ، رتخد  ناورم ] یعاضر  ردام   ] همطاف اّما  دنک .
هک ار  ناورم  هصفح  وبا  کمک  هب  همطاف  تشادـب و  ناورم  زا  تسد  دـیبع  تسا .» تشز  راک  نیا  ینک  يزاب  شتـشوگ  اب  یهاوخیم  رگا 
نب میهاربا   ] يدع نب  میهاربا  وا  رـسپ  ای  هون  همطاف ، راک  نیا  شاداپ  هب  اهدعب  ناورم  نب  کلملا  دـبع  درب . دوخ  هناخ  هب  دوب  یمخز  تخس 

هب انب  « 2 . » دیسر شرس  هب  تخـس  یتحارج  هکنآ  ات  دیگنج  تفر و  نوریب  زین  صاع  نب  دیعـس  « 1 . » داد همامی  تموکح  ار  یناـنک ] یبرع 
«3 . » داد تاجن  ار  يو  نامثع ، رسمه  هلئان ، دز و  تبرض  ار  وا  ردب ، نادهاجم  زا  ینانک ، ریکب  نب  رماع  فنخم ، وبا  تیاور 

، ریبز هدازردارب  ماّوع ، نب  نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  هعمز و  نب  بهو  نب  هّللا  دـبع  دـندش : هتـشک  نامثع  زا  عافد  رد  رگید  یـشیرق  رفن  هس 
نافلاخم هب  ریبز ، هدازردارب  نمحرلا ، دبع  رادلا . دبع  ینب  زا  قاّبـس  نب  فوع  نب  ةرـسیم  یبا  نب  هّللا  دـبع  دـندوب و  دـسا  ینب  زا  ود  ره  هک 
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ار وا  درک و  هلمح  وا  هب  یـشیرق  یحمج  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  لاح  نیا  اب  دنناشنب ، ورف  ادخ  باتک  ساسا  رب  ار  عازن  هک  درک  داهنـشیپ 
زا زین  نامثع ، مالغ  لـتان ، « 4 . » دـندش هتـشک  دـنتفرگ و  رارق  نادرم  زا  یهورگ  هلمح  دروم  نامثع  هناخ  کـیدزن  رد  رگید  نت  ود  تشک .

هلمج
______________________________

ياههینک زا  یهاـگآ  يارب  ص 79 . ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، ص 1281 ؛ ۀنیدملا ، خیرات  هّبـش ، نبا  3004 ؛ ص 3003 - ج 1 ، يربـط ، ( 1)
. يرذالب نتم  تاقیلعت  ك : میهاربا ر . همطاف و  حیحص 

ص 23. ج 5 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 2)
.80 ص 79 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

. تسا هدماین  ریخا  درف  دادجا  ردپ و  ياهمان  هلسلس  رد  هرسیم  یبا  نبا  هینک  يرذالب ، تیاور  رد  ص 532 . نامثع ، رکاسع ، نبا  نامه ، ( 4)
دبع هک  دسریمن  رظن  هب  دناهتـسناد . هرـسیم  یبا  ار  وا  رگید  عبانم  رثکا  اما  دنکیم  رکذ  هّرـسم  یبا  ار  وا  ردپ  مان  ص 256 ) بسن ،  ) يریبز

. تخانش ناوتب  يرگید  ياج  رد  ار  یحمج  هّللا  دبع  نب  نمحرلا 
زا سپ  هک  دـنکیم  دای  دـنگوس  نآ  رد  يو  هک  دـنکیم  لقن  هعمز  نب  بهو  نب  هّللا  دـبع  زا  دـنچ  یتایبا  ص 554 ) نامثع ،  ) رکاـسع نبا 

. درک دهاوخن  اهر  ار  نیراد »  » وا زا  عافد  رد  درک و  دهاوخن  تعیب  يرگید  ماما  چیه  اب  نامثع 
دای زین  یمخل  هعتلب  یبا  نب  بطاح  نب  نمحرلا  دـبع  زا  وا  دربیم . مان  دـندش  هتـشک  نامثع  زا  عاـفد  رد  هک  ار  یـشیرق  نت  هس  ردـکنم  نبا 

هرابرد  ) دوب ریبز  نادناخ  نامیپمه  شردپ  هک  ص 1280 ) هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا   ) دنکیم
ص:192  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رگا دـندش . یمخز  یحمج  بطاـح  نب  هّللا  دـبع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  ریبز ، نـب  هـّللا  دـبع  هـک  دـناهتفگ  « 1 . » دوب ناگدشهتـشک 
«2 . » تسا هدماین  دراو  نانآ  هب  گنج  رثا  رب  اهتحارج  نیا  دایز ، لامتحا  هب  دنشاب  قثوم  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایاور 

نامالغ و الامتحا  دـندرک . كرت  شدوخ  تساوخرد  هب  ار  وا  شیوما ، نادـنواشیوخ  هلمج  زا  و  ناـمثع ، یـشیرق  ناعفادـم  بیترت ، نیدـب 
. دندرکیم تبقارم  اهرد  زا  مه  زونه  وا  یصخش  ناظفاحم 

رگا دناوخیم . نآرق  دوب و  اهنت  دوخ  قاتا  رد  هلئان  شنز  اب  وا  دمآ ، وا  غارس  هب  شراظتنا  دروم  تشونرس  هک  « 3  » رصع زامن  ماگنه  رد  اّما 
، دوش درمریپ  هب  نانمشد  یبایتسد  عنام  تساوخیم  اعقاو  دروآ ، شیپ  وا  يارب  یتبیـصم  دوخ  تسد  هب  هک  نآ  زا  سپ  ناورم  شیومعرـسپ 
هب هناـخ  نوریب  رد  هکنآ  هن  « 5 ، » دنیـشنب وا  رانک  رد  نامثع  دوخ  تساوخرد  هب  انب  تسیاـبیم  « 4 ، » هدرک اعدا  رعـش  تیب  ود  رد  هک  نانچ 

، ضارم رد  شمارآ  ّتینما و  رد  هکلب  دوبن  مه  هنیدـم  رد  یتح  ناـمثع  يرداـم ]  ] ردارب هبقع ، نب  دـیلو  دزادرپب . زیمآهفازگ  ياـهیناوخزجر 
گرم ربخ  ندیـسر  زا  شیپ  شاک  يا  هک  درک  باـطخ  مدرم  هب  هناراـکایر  درک و  تفاـیرد  ار  ناـمثع  لـتق  ربخ  هنیدـم ، کـیدزن  رد  عقاو 

نارسپ هک  مینادیمن  چیه  « 6 . » دوب هدرپس  ناج  وا  نامثع ،
______________________________

(. 159 ص 158 - ج 6 ، بیذهت ، رجح ، نبا  كر : بطاح  نب  نمحرلا  دبع 
. تسا هدش  فذح  لتان  مان  عبنم  نیا  رد  ص 1280 ، هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ( 1)

رد تسا . هدـش  دای  نامثع  زا  عافد  رد  نت  هس  نیا  هزراـبم  زا  مهبم  روط  هب  تاـیاور  نیا  رد  . 95 ، 80 ص 79 ، ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
نب هّللا  دبع  هرابرد  دنداهن . نیمز  رب  ار  دوخ  حالس  نامثع  روتـسد  زا  تعاطا  اب  نانآ  رگید  ماهبایب  تایاور  تداهـش  هب  تایاور ، نیا  ربارب 

ص 395. بسن ، يریبز ، كر : دوب  هدش  هداز  يدلو  ّما  زا  هک  یشیرق  یحمج  بطاح 
.98 ، 86 ص 85 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، كر : لتق  نامز  هرابرد  ( 3)
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ص 81. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3022 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 4)
ص 3002. ج 1 ، يربط ، ( 5)

وا رمع )؟(  نب  فیـس  هتفگ  هب  تشادن . روضح  نامز  نیا  رد  زین  هبقع ، نب  دلاخ  دیلو ، ردارب  . 103 ص 102 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 6)
، وا خساپ  رد  رهزا  تسا . هدیگنجن  ارچ  هک  دنکیم  شنزرـس  ار  نامثع ، هناخ  ناعفادم  زا  یکی  یبراحم ، ناحیـس  نب  رهزا  مامت  ییوررپ  اب 

هتفگ هب  اما  ص 214 .) دـیهمت ، رکب ، نبا  «. ) تخیرگ نامثع ]  ] وا دزن  زا  تشاد  نت  رب  هرز  هک  یلاـح  رد  دـلاخ   » هک درک  هراـشا  یتسردـب 
لتق يارجام  رد  هیما ، نب  برح  نامیپ  مه  یبراحم ، ناحیـس  نب  ةاطرا  نب  نمحرلا  دـبع  هبقع و  نب  دـلاخ  نیب  راعـشا  نیا  يریبز ، بعـصم 

ص 117- ج 5 ؛ باسنا ، يرذـالب ، 141 ؛ ءزج 3 ، بسن ، يریبز ،  ) تسا هدـش  لدـب  در و  شايدغـس  ناـمالغ  تسد  هب  ناـمثع  نب  دـیعس 
. تسا رتربتعم  مود  تیاور  دیدرتیب  (. 119

ص:193  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دندوب اجک  ماگنه  نآ  رد  نامثع  گرزب 

هناخ ماب  تشپ  زا  قمح  نب  ورمع  نارمح و  نب  نادوس  رـشب ، نب  ۀـنانک  رکب و  یبا  نب  دـمحم  مزح ، نب  ورمع  لآ  یگداوناخ  تیاور  هب  انب 
راوخ تیادخ  لثعن ، يا  : » تفگ تفرگ و  ار  نامثع  شیر  رکب  یبا  نب  دمحم  دـندش . لخاد  هلئان  قاتا  هب  دـنتفر و  نامثع  هناخ  ماب  هب  نانآ 

وت يارب  يراک  نـالف  نـالف و  هیواـعم و  : » تفگ دـمحم  ناـنمؤم .» ریما  میادـخ و  هدـنب  هکلب  متـسین ، لـثعن  نم  : » تفگ ناـمثع  « 1 «. » دنک
. نک اهر  ار  مشیر  هدازردارب  : » تفگ نامثع  دنتخاسن .»

، درکیم ضارتعا  وت  هب  ینکیم  ار  اهراک  نیا  هک  تدوب  هدید  رگا  : » تفگ دمحم  تفرگیمن .» ياهتفرگ  وت  هک  ار  يزیچ  دوب  تردپ  رگا 
«. تسا تشیر  نتفرگ  زا  شیب  مهاوخیم  نم  هچنآ 

وا یناشیپ  هب  تشاد  هارمه  هک  يریت  اب  دـمحم  نآ ، زا  سپ  مهاوخیم .» کمک  وا  زا  میوجیم و  يرای  وت  دـض  رب  ادـخ  زا  : » تفگ نامثع 
. تشک ار  وا  دز و  ریـشمش  اب  هاگنآ  تفر . ورف  وا  يولگ  ات  هک  دز  نامثع  شوگ  خیب  درک و  دنلب  تشاد  هک  ار  ییاهریت  رـشب  نب  ۀنانک  دز .

«2»
نینهآ قاـمچ  اـب  ار  ناـمثع  رـس  ولج  یناـشیپ و  رـشب  نب  ۀـنانک  هک  دـیوگیم  هنیمز  نیمه  رد  روسم ، يـالوم  نوع ، وبا  زا  يرگید  تیاور 

نب ورمع  سپـس  هک  دـیوگ  ریدـقت ، ره  هب  تشک . دز و  ار  وا  يدارم  نارمح  نب  نادوس  داتفارد  ور  هب  نوچ  داتفارد و  ور  هب  هک  تفوکیم 
«3 . » دز وا  هنیس  هب  تبرض  هن  تسشن و  نامثع  هنیس  رب  قمح 

وا نفد  اّما  تخادرپ  نامثع  هزانج  زا  تبقارم  هب  هلئان  تفر . جارات  هب  هناخ  ماگنه ، نیا  رد 
______________________________

. دندوب هداد  نامثع  هب  هک  دوب  یبقل  قمحا ، درمریپ  لثعن ، ( 1)
، نآ رد  يو  هک  دوشیم  هدید  هبقع ، نب  دیلو  ياههدورس  هژیوب  هرود ، نآ  راعشا  رد  هتکن  نیا  دناهتسناد و  نامثع  لتاق  ار  هنانک  امومع  ( 2)

(. ص 98 ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3064 ؛ ج 1 ، يربط ،  ) تسا هدش  هدیمان  یبیجت  شاهلیبق ، هب  باستنا  اب 
نب ۀـماسا  زینک  هطیر ، زا  یتیاور  . 414 - 413 نامثع ، رکاـسع ، نبا  83 ؛ - 82 ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، 3022 ؛ - 3021 ج 1 ، يربـط ، ( 3)
اجنآ رد  نامثع  لتق  ماگنه  رد  داتـسرف و  نامثع  دزن  هب  ار  وا  شیالوم  هک  هدرک  اعدا  وا  تسا . هدش  لقن  هدوب  ارجام  دـهاش  دوخ  هک  دـیز ،

هک دیـشوک  هدوـهیب  تفرگ و  هراـنک  تنوـشخ  زا  دیـشک  ار  ناـمثع  شیر  هک  نآ  زا  سپ  رکب  یبا  نب  دـمحم  وا ، تیاور  هـب  دوـب . رـضاح 
(. 412 - 411 نامثع ، رکاسع ، نبا   ) دزاس فرصنم  مه  ار  نارگید 

نیا تسا . یگتخاس  الامتحا  زین  نامثع  زا  عافد  رد  هلئان  تشگنا  ندش  عطق  روهشم  ناتـساد  دراد . دوجو  دیدرت  تیاور  نیا  تحـص  رد  اما 
(. 412 نامه ،  ) تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یبعش  دیاش  دوشیم . هدید  یفوک  تایاور  رد  طقف  عوضوم 
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ص:194  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دـش نفد  بکوک  ّشح  رد  وا  هزانج  اذل  دندش ، دقرغلا  عیقب  ناتـسربق  رد  وا  نفد  عنام  نافلاخم  « 1 . » دوبن نکمم  بش  ندیـسر  ارف  زا  شیپ 
مهج وبا  معطم ، نب  ریبج  مازح ، نب  میکح  ریخ ،)  ) یملسا راین  هتفگ  هب  دش . نآ  همیمض  اهدعب  تشاد و  رارق  عیقب  ناتـسربق  کیدزن  رد  هک 

«2 . » درازگ زامن  وا  هزانج ، رب  ریبج  دنتشاد . روضح  نامثع  هزانج  عییشت  رد  وا  دوخ  هفیذح و  نب 
«3 . » دندوب هارمه  اهنآ  اب  زین  نینبلا  ما  هلئان و  ینعی  نامثع  نانز  هک  دیآیمرب  يرگید  تایاور  زا 

يوما نادنواشیوخ  زا  کی  چیه  « 4 . » تسا لمتحمان  ای  دـیدرت  دروم  نانآ  روضح  اّما  دـناهدرب ، مان  زین  يرگید  دارفا  زا  رگید ، تایاور  رد 
رد ار  نانآ  رثکا  وا  دندوب و  هدرب  هانپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هویب  نایفـس و  وبا  رتخد  هبیبح  ما  هب  نانآ  رتشیب  دنتـشادن . روضح  نامثع 

نینچ رد  هک  تسا  هتخادـنایم  تسد  ار  اهنآ  اهدـعب  هیواعم  ایوگ  دوب . هدرک  ناـهنپ  رگید  یلحم  رد  ار  نیریاـس  و  جودـنک )  ) ياهلغ راـبنا 
«5 . » دناهدش یفخم  ینأش  زا  رود  هاگهانپ 

نآرق هتـسهآ  لتق  نامز  رد  هک  دـننکیم  ریوصت  اسراپ  ریپ و  ياهفیلخ  ار  نامثع  الومعم  برغ ، رد  دـیدج  یـسرد  نوتم  نایّنـس و  تاـیاور 
. تسین تسردان  الماک  ریوصت  نیا  دناوخیم .

. دنام دنبیاپ  ناناملسم  نوخ  نتخیر  زا  يرود  يارب  یبهذم  دهعت  هب  نانچمه  راک  نایاپ  ات  وا 
______________________________

ایوگ (، 356 ج 5 ، بیذـهت ، رجح ، نبا   ) هشیاع يالوم  خورف ، نب  هّللا  دـبع  زا  یتیاور  دروخیم . مشچ  هب  تاـیاور  رثکا  رد  هتکن  نیا  (- 1)
نایرج زونه  تقو  نآ  رد  هک  هدش  نایب  اریز  دـش ، هدرپس  كاخ  هب  دیـسر  لتق  هب  هک  يزور  بش  رد  نامثع  هزانج  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 

وا و زا  هحلط  دوب . هحلط  روضح  رد  هحلط  شح  مان  هب  هنیدـم  زا  ییاج  رد  خوّرف  نب  هّللا  دـبع  تیاور ، نیارباـنب  دوب . هحلط  تسد  رد  روما 
ياهچراپ رد  هدیـشوپ  ار  وا  هزانج  نانآ  تسا . هدمآ  نامثع  رـس  رب  هچ  دـننیبب  دـنورب و  هک  تساوخ  نامثع  نب  نمحرلا  دـبع  دوخ  هدازدارب 

نب مهجلا  وبا  اما  درازگ ، زامن  وا  رب  دیابن  دنتفگ  نایرـصم  دننک . نفد  ار  وا  هک  تساوخ  نانآ  زا  دنداد ، ربخ  هحلط  هب  نوچ  دنتفای و  دـیفس 
ياهربقم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نفدم  رانک  رد  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  هشیاع  زا  رتشیپ  نامثع  درک . شنزرـس  ار  نانآ  هفیذح 

رد هک  ینیخیش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هویش  رب  وا  هک  دندوب  لالدتـسا  نیا  رب  نایرـصم  اما  دوب . هدرک  نینچ  هشیاع  دراذگاو و  وا  هب 
ناتـسربق هعـسوت  يارب  ار  نآ  دوخ  هک  بکوک ، شح  رد  نامثع  نیاربانب ، تسا . هتفرن  دندوب ، هدـش  نفد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رانک 

(. 1307 - 1306 ، 115 - 114 هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  . ) دش نفد  دوب ، هدیرخ  دقرغلا  عیقب 
ص 540. نامثع ، رکاسع ، نبا  ص 86 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

، بسن يریبز ، ص 541 ؛ نامثع ، رکاسع ، نبا  55 ؛ ص 54 - ، 1 / 3 ج 3 ، تاقبط ، دعس ، نبا  رد  فسوی  نب  دمحم  تیاور  كر : هژیوب  ( 3)
ص 102.

يرد رب  ار  نامثع  هزانج  هدش  یعدـم  رماع  نب  کلام  شگرزبردـپ  نآ  ساسا  رب  هک  هدـش  لقن  سنا  نب  کلام  زا  یگداوناخ  یتیاور  ( 4)
نخـس نت  هدزاود  زا  کـلام  تسناد . ربتعماـن  لـک  رد  ار  نآ  دـیاب  تسا و  تسرداـن  ـالماک  دروـم  دـنچ  رد  تیاور  نیا  اـما  هدرک ، لـمح 
دندوب نامثع ، رتخد  هشیاع ، ریبز و  نب  هّللا  دبع  يزعلا ، دبع  نبا  بطیوح  نانآ  هلمج  زا  دنتـشاد و  تکرـش  هزانج  عییـشت  رد  هک  دـیوگیم 

(. 543 ص 542 - نامثع ، رکاسع ، نبا  )
ص 80. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)

ص:195  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هک داد  روتسد  دوخ  ناعفادم  هب  درک و  دیکأت  دوخ  ياهاطخ  مامت  زا  هبوت  رب  صاقو  یبا  نب  دعـس  دزن  رد  رگید  راب  رادلا  موی  حبـص  رد  وا 
اب تفریذپ . شمارآ  اب  ار  دوخ  ریذپانزیرگ  ماجنارـس  دندوب ، هدرک  شکرت  شنز  زج  سک  همه  هک  وا  دـنراذگب . نیمز  رب  ار  ناشیاهحالس 
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ببس هب  وا  دوخ  هک  یناطرس  تسا . هدوب  وا  دوخ  هدهع  هب  تبیصم  نیا  داجیا  هانگ  راب  نیرتشیب  هک  دشاب  هدرک  سح  تسیابیم  لاح ، نیا 
هب ار  وا  دـنک ، نکهشیر  ار  نآ  تسناوتیمن  دوب و  هداد  دـشر  تفالخ  هرکیپ  رد  دـنمزآ  دـساف و  يدـنواشیوخ  هب  رـصح  دـحیب و  هقـالع 

الماک دوب  رمع  تفالخ  يانبم  هک  ار  یمالـسا  يرالاسهتـسیاش  داد و  همادا  دوخ  دـشر  هب  نانچمه  وا  زا  سپ  ناطرـس  نیا  دـناشک . يدوبان 
یتنطلـس هب  دوب ، هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  يروهـشم  ینیبشیپ  رد  هک  نانچمه  ار ، تفالخ  نامثع ، نیـشناج  هیواعم ، دز . رانک 

. درک لیدبت  یتّنس  يدادبتسا و 
ص:197  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

تفالخ هب  تبسن  مشاه  ینب  شنکاو  یلع :

لمج گنج  ینیشناج و  رد  فالتخا 

دقاـف تفـالخ ، نیتسخن  هرود  ياـهرایعم  قبط  رب  تیمکاـح  نیا  تشاد . ار  تفـالخ  اـب  ریاـغم  ییاههصّخـشم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیمکاـح 
، دوب هتسناد  عورشم  ینیشناج  طرش  ار  نآ  رمع  هک  نیتسخن ، هباحص  نیرتهتسجرب  زا  ییاروش  فرط  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب . تیعورـشم 

قح هک  دشیم  هتخانـش  یمکاح  هقبط  اهنت  هلزنم  هب  رکب  وبأ  یتموکح  تالیکـشت  رد  هک  شیرق  ّتیرثکا  ینابیتشپ  زا  زین  و  دشن ؛ هدیزگرب 
. دوب هرهبیب  دنک ، يریگمیمصت  تفالخ  هرابرد  تشاد 

زا شایهاگآ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  شکیدزن  يدنواشیوخ  رب  دوب  ینتبم  هک  شیوخ  ياعدا  تیعورـشم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما 
وا رظن  زا  تـشاد . لـماک  نـیقی  نآ ، ياـهنامرآ  زا  تـبقارم  رد  شایگتـسیاش  و  نیتـسخن ، راـگزور  ناـمه  زا  نآ  اـب  شایهارمه  مالـسا ،
رد شریخأت  هک  دوب  هتفگ  رکب  وبأ  هب  یلع  تشادـن . تلاـصا  دـندوب ، هدرک  عضو  عورـشم  تیمکاـح  يارب  رمع  رکب و  وبأ  هک  ییاـهرایعم 

، رکب وبأ  اب  ماجنارـس  هک  یماگنه  تشاد . رواب  تفالخ  رد  شیوخ  قح  مدـقت  هب  هک  دوب  يور  نآ  زا  ربمایپ ، نیـشناج  ماقم  رد  وا  اـب  تعیب 
دـش مولعم  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  و  درک ، تعیب  ناناملـسم  داّحتا  ظفح  يارب  وا  دوب . یقاب  شاهدـیقع  رب  نانچمه  درک  تعیب  نامثع  رمع و 
قح طقف  هن  دندروآ ، يور  وا  هب  نآ ، مظعا  شخب  ای  ناملسم  تّما  یتقو  دناهتفاترب . يور  ربمایپ ، قح  رب  نیشناج  هلزنم  هب  وا ، زا  ناناملـسم 

. دریگ هدهع  رب  ار  نانآ  يربهر  درکیم  اضتقا  فیلکت  هک  وا ، عورشم 
ص:198  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هوقلاب ياهدزمان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هحلط و  درک و  ّطلـسم  تفالخ  زکرم  رب  ار  ناـنآ  یندـم  ناـنامیپمه  نایـشروش و  ناـمثع  ندـش  هتـشک 
تسد رد  ار  لاملا  تیب  دیلک  دوب و  هدرک  لمع  نانآ  رواشم  ماقم  رد  هک  هحلط ، زا  نایرـصم  نایم  رد  هک  دیامنیم  نینچ  دندوب . ینیـشناج 

، راصنا رتشیب  زین  دـندوب و  هتفای  یهاگآ  روز  هب  لسوت  رد  یلع  تفلاـخم  زا  هک  نایرـصب ، ناـیفوک و  اـّما  دـشاب . هدـش  ییاـهتیامح  تشاد ،
رد نایفوک  ربهر  رتشا  کلام  هژیوب  هک  دیآیمرب  نینچ  دنتفای و  يرترب  نانیا  هک  دییاپن  يرید  دنتـشاد . شیارگ  ربمایپ  يومعرـسپ  هب  ارهاظ 

. تسا هتشاد  ییازسب  مهس  یلع  باختنا  هنیمز  ندروآ  مهارف 
ات دوش ، هتخانش  تیمسر  هب  تفالخ  نیشناج  ناونع  اب  وا  دش  بجوم  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهتیلاعف  اهدادیور و  نیا  هب  طوبرم  ياهتیاور 

. تفرگ یپ  اددجم  ناوتیم  یبسن  تیعطق  مدع  هب  هّجوت  اب  طقف  ار  تالوحت  نیا  ریس  بیترت ، نیدب  تسا . ضقانتم  شوشغم و  يدودح 
تروص رمثیب  ییاهـشالت  زاـغآ  رد  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  «، 2  » هحلط کیدزن  رواـشم  «، 1  » ینانک یثیل  صاـّقو  نب  ۀـمقلع  زا  یتیاور 

هناخ رد  یهورگ  ندش  عمج  زا  همقلع  دننک . وگتفگ  ثحب و  ربمایپ  ینیـشناج  هرابرد  دنیآ و  مه  درگ  نایـشیرق  زا  ییاروش  ات  تسا  هتفرگ 
تلاخد صاصق  رد  دـیابن  مینک  تعیب  امـش  زا  یـسک  ره  اب  : » تفگ هفیذـح  نب  مهج  وبا  دـیوگیم . نخـس  روسم ، ردـپ  لفون ، نب  ۀـمرخم 

هک هنایزات  دـنچ  رطاخ  هب  وت  هیمـس ، نبا  : » داد خـساپ  مهج  وبا  ریخ .» نامثع ، نوخ  هرابرد  : » دوشگ ضارتعا  هب  بل  رـسای  نب  راّـمع  دـنک .»
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تکرـش زا  کی  چیه  زا  « 3 . » تخیر مه  رد  عامتجا  هاگنآ  ینکیمن »؟ صاـصق  ناـمثع  نوخ  زا  اـّما  يراد ، صاـصق  ياـضاقت  ياهدروخ 
، تسا هدوب  نایم  نآ  رد  مه  هحلط  هک  تسناد  نآ  رب  یلیلد  ناوتیم  ار  صاّقو  نب  ۀـمقلع  روضح  تسا . هدـشن  هدرب  یمان  رگید  ناگدـننک 

صاصق ارهاظ  ماگنه  نآ  رد  هک  هحلط ، باختنا  زا  تشاد  دـصق  ایوگ  رامع  دـشاب . هتفای  روضح  اجنآ  رد  زین  یلع  هک  دوریمن  لامتحا  اّما 
تکرح نایـشروش و  کیرحت  رد  همه  زا  شیب  هحلط  اریز  دنک ، يریگولج  دریگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  ات  تسنادیم  زیاج  ار  نامثع  گرم 

. دوب هدیشوک  اهنآ 
______________________________

ص 280. ج 7 ، بیذهت ، رجح ، نبا  ص 43 ؛ ج 5 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 1)
. دهدیم حیجرت  دمحم  دوخ  دنزرف  رظن  رب  ار  يو  رظن  هحلط  دوشیم  هتفگ  نآ  رد  هک  ص 3104 ، ج 1 ، يربط ، ك : ر . ( 2)

ص 96. ج 3 ، (، 1975 توریب ،  ) يدومحم رقاب  دمحم  مامتها  هب  بلاط ، یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  قشمد : هنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  ( 3)
ص:199  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب دجسم  زا  گنردیب  وا  دوب . دجسم  رد  هّیفنح ) نب   ) دمحم شدنزرف  اب  درک ، تفایرد  ار  نامثع  لتق  ربخ  هک  یماگنه  مالّـسلا ، هیلع  یلع 
ادتبا دریذـپب . وا  اب  ار  نانآ  تعیب  هک  دنتـساوخ  يو  زا  هباحـص  دـش و  هجاوم  هباحـص  اب  هار  رد  دـمحم ، تیاور  رب  انب  اّما  تفر ، هناخ  يوس 

هب یلع  دعب ، زور  هبنش  حبـص  « 1 . » دریگ تروص  مدرم  مومع  ربارب  رد  دجـسم و  رد  دیاب  یتعیب  هنوگ  ره  هک  درک  دیکأت  سپـس  تفریذـپن ،
زا تیاـمح  رد  هک  تسا  هدـید  ار  مدرم  زا  یهورگ  هک  دـنکیم  تیاور  هدوـب ، هارمه  وا  اـب  هـک  «، 2  » یفقث نایفـس  نب  ۀیطع  تفر . دجـسم 
«. يدـنام لفاغ  وت  هک  یلاح  رد  دـندرک  قفاوت  هحلط  اب  مدرم  : » تفگ تفر و  یلع  يوس  هب  هفیذـح  نب  مهج  وبا  دـندوب . هدـمآ  درگ  هحلط 

لاملا تیب  تمس  هب  هاگنآ  دنیوج .»؟ یشیپ  نم  رب  نارگید  وا  تفالخ  ینیشناج  رد  دوش و  هتشک  ماهمع  رـسپ   » داد خساپ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
. دوشگ ار  نآ  تفر و 

«3 . » دنتفر یلع  يوس  هب  دندرک و  اهر  ار  هحلط  دیسر ، مدرم  شوگ  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه 
نآ رتتسرد  هکلب ، دشاب . هدوشگ  ار  لاملا  تیب  رد  یلع  ماگنه  نیا  رد  هک  دـیامنیم  دـیعب  تسا . قثومان  الامتحا  تیاور  نیا  رخآ  شخب 
هناخ هب  سپـس  دریذپب . ار  نانآ  تعیب  هک  دنهاوخیم  وا  زا  دـنوریم و  وا  یپ  زا  شناوریپ  هک  یلاح  رد  دوشیم ، رازاب  دراو  یلع  هک  تسا 

نایفوک تیاور  بسح  رب  دریذـپیم . ار  اهتعیب  نیتسخن  اـجنآ  رد  دوریم و  راّـجن  لوبذـم  نب  ورمع  ونب  هلیبق  زا  يراـصنا  نصحم  نب  ورمع 
«4 . » درک تعیب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  رتشا  کلام 

______________________________

.210 ص 209 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3069 ؛ ص 3066 ، ج 1 ، يربط ، ( 1)
.227 ص 226 - ج 7 ، بیذهت ، رجح ، نبا  ك : ر . وا ، هرابرد  ( 2)

صقان و یخیرات  عیاـقو  ریـس  حرط  رظن  زا  ( 210 ناـمه ،  ) همرخم نب  روسم  هباـشم  تیاور  ، 215 ص 214 - ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 3)
هحلط هب  مدرم  دوب  نکمم  اریز  درک ، كرت  ار  دجـسم  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  ندیـسر  زا  سپ  یلع  تیاور ، نیارباـنب  تسا . رتراـبتعامک 

هدش و هتشک  شاهمع  رسپ  هک  نیبب  ار  يدرم  : » تفگ تفرگ و  رخـسمت  هب  ار  وا  هک  دش  هجاوم  یـشیرق  يدرم  اب  هناخ  هار  رد  دنروآ . يور 
وا اب  سپـس  دنتـسویپ و  یلع  هب  دـندرک ، اهر  ار  هحلط  تعرـسب  مدرم  تفر . ربنم  رب  تشگزاب و  هار  زا  یلع  دـناهدرک .» بصغ  ار  شتفالخ 

. دندرک تعیب 
. دتسیاب وا  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تشادیمن  شوخ  نیقی  هب  درک و  ینابیتشپ  هحلط  زا  اراکشآ  هفیذح  نب  مهج  وبا 

گنج رد  دش و  یلع  مهم  نارادفرط  زا  ردـب ، گنج  نایوجگنج  زا  نصحم ، نب  ورمع  نب  ریـشب )  ) ةرمع وبا  ص 3075 . ج 1 ، يربط ، ( 4)
وبا ناربـخم  زا  یکی  هرمع ، وبا  هون  هرمع ، یبا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  هّللا  دـبع  ص 186 .) ج 12 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) دیـسر لتق  هب  نیفص 
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دراد نآ  زا  تیاکح  اهتیاور  یخرب  ص 190 . هیما ، ینب  نارود  رد  يراگن  خیرات  هنیمز  رد  ياهلاقم  فنخم ، وبا  نیگزـس ، وی . دوب . فنخم 
نب رمع  ترابع  ص 97 .) ج 3 ، یلع ، رکاـسع ، نبا  ك : ر .  ) تسا هتفرگ  تروص  هعمج  زور  رد  نصحم  نب  ورمع  هناـخ  هب  یلع  نتفر  هک 

، بش هعمج  ینعی  هجح ، يذ   18 هبنش ، رد  هک  بیترت  نیدب  ص 3068 ،) ج 1 ، يربط ،  ) دشاب رما  نیمه  زا  یکاح  دناوتیم  زین  هّبش 
ص:200  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

حیلملا وبا  دانتسا  هب  ینیادم  هک  نانچ  دنـشاب ، هداد  تعیب  نیتسخن  هب  نت  هارکا  يور  زا  هلحرم  نیا  رد  زین  ریبز  هحلط و  هک  دوریم  لامتحا 
مدید دیوگیم : هک  نومضم  نیا  اب  تسا  هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  يرصب  نسح  زا  یترابع  رد  « 1 . » تسا هدرک  تیاور  یلذه  هماسا  نب 

رد مه  وا  تفگ  هعیبر  وـنب  هب  هرـصب  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  زین  هحلط  زا  « 2 . » درک تعیب  یلع  اـب  هنیدـم  رد  ّشح )  ) یناتـسوب رد  ریبز  هک 
هک درک  دیکأت  هرابود  یلع  سپس  ملسا ، نب  دیز  تیاور  هب  انب  « 3 . » تسا هدرک  تعیب  هدمآ  شرس  يور  رب  هک  يریشمش  اب  روصحم  یغاب 

لاس 35 هجح  يذ  مهدزون  هبنش  زور  رد  دجسم  رد  یمسر  مسارم  لاح ، ره  رد  « 4 . » دریگ تروص  مدرم  عمج  رد  دجسم و  رد  دیاب  تعیب 
. دش رازگرب 

نیلوا هحلط  تسا ، هدرک  تیاور  فنخم  وبا  دـسریم و  ورهنایم ، یفوک  ینامثع ، یبعـش  هب  هک  تعیب  هرابرد  یلـصا  یمومع و  رابخا  رباـنب 
. درک تعیب  یلع  اب  هک  دوب  ياهتسجرب  یباحص 

هب دماین . تعیب  يارب  دوخ  ياپ  اب  هحلط  دوب . ّتیمها  زیاح  نآ  عورش  وا و  باختنا  هب  ندیشخب  رابتعا  رد  دیدرتیب  یلع ، یلصا  بیقر  تعیب 
هک ناـنچ  «. 5 « » دـننکیم هچ  مدرم  منیبب  راذـگب  : » دـیزرویم رارـصا  هک  یلاـح  رد  دروآ ، ناـشکناشک  ار  وا  رتـشا  کـلام  یبعـش ، هتفگ 

هدرک و رظن  راهظا  اعدا  نیا  هرابرد  صاقو  یبا  نب  دعـس  تسا . هدرک  تعیب  رـس  رب  هتخیوآ  ریـشمش  اب  هک  درک  اعدا  هحلط  ادـعب  تشذـگ ،
مدرم هیحور  دیدرت ، نودب  « 6 . » تسا هدرک  تعیب  شاهتساوخ  فالخ  رب  هحلط  هک  دنادیم  اّما  دنادیمن ، يزیچ  ریشمش  زا  هک  تسا  هتفگ 

______________________________

ره هب  دنامیم . یقاب  ثداوح  نیا  عوقو  يارب  یهاتوک  رایـسب  نامز  هدش ، هتـشک  هعمج  زور  رـصع  رد  نامثع  هک  اجنآ  زا  تسا . هداد  يور 
نتفرگ زا  سپ  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هک  نیا  رب  ریاد  ناـسیک  نب  حـلاص  تیاور  تسا . هتفریذـپ  تروص  هبنـش  زور  رد  یمومع  تعیب  ریدـقت ،

، يرذالب  ) دشابیم قثومان  الامتحا  تسا ، هتفریذپ  اجنآ  رد  ار  راصنا  تعیب  هتفر و  لوبذـم  نب  ورمع  ونب  دجـسم  هب  یبنلا ، دجـسم  رد  تعیب 
(. ص 205 ج 2 ، باسنا ،

.216 ص 215 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، رد  نییملسا  يالوم  نابهص ، شرازگ  هب  ك : زین ر . ص 3068 . ج 1 ، يربط ، ( 1)
. تشاد لاس  هدراهچ  اهنت  يرصب  نسح  نامز  نآ  رد  هک  ارچ  تسین ، قثوم  هتفگ  نیا  اما  ص 3068 . ج 1 ، يربط ، ( 2)

ار نامثع  گرم  ربخ  یتقو  هک  دـناهتفگ  اریز  ددرگزاب ، هنیدـم  هب  تسا  هتـسناوت  تعرـس  نیا  اب  هنوگچ  هک  تسا  یقاـب  لاؤس  نیا  یهگناو 
(. تشاددای 260 ص 134  باتک ، نیمه  ك : ر . ص 58 ؛ ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا   ) دوب هنیدم  زا  نوریب  دینش 

ص 709. ج 8 ، (، 1989 / 1409 توریب ،  ) ماّحل دمحم  دیعس  حیحصت  فّنصملا ، هبیش ، یبا  نبا  ( 3)
ص 130. لمج ، دیفم ، ( 4)

ص 206. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)
1 ص 2082. ج ، يربط ، ( 6)

ص:201  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دننک اعدا  دنتسناوتیم  شنارادفرط  مالّسلا و  هیلع  یلع  دش . لزلزتم  داد ، تعیب  هب  نت  يدیدهت  چیهیب  هحلط  دندید  هک  یماگنه  دجـسم ،

نب میکح  دریگزاب . هحلط  زا  ار  لاملا  تیب  دـیلک  ات  داتـسرف  ار  یـسک  یلع  ماـگنه  نیا  رد  تسا . هداد  ماـجنا  هناـبلطواد  ار  راـک  نیا  وا  هک 
رهق هب  ار  وا  سیقلا  دبع  نادزد  زا  یکی  هک  درک  تیاکش  ادعب  ریبز  درک . تعیب  زین  وا  دروآ و  ار  ریبز  هرصب ، نایـشروش  ربهر  يدبع ، هلبج 
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ربمایپ گرم  زا  سپ  هک  یناـمز  زا  نت  ود  نیا  دوبن . دنـسرخ  یلع  اـب  تعیب  زا  ارهاـظ  ریبز  « 1 . » تسا هدرک  تعیب  ریـشمش  روز  اـب  هدروآ و 
ناونع هب  هک  دـبایب  شیوخ  يارب  ار  هیجوت  نیا  يدودـح  اـت  تسناوتیم  ریبز  دـندرکیم و  يزوتهنیک  رگیدـکی  اـب  دـنتفای ، یکرتشم  هجو 
هتـسباو هبیبح ، وبا  زا  یتیاور  ریبز  نادـناخ  ثیداـحا  هعومجم  رد  دراد . لوتقم  هفیلخ  ثاریم  هبلاـطم  رد  ار  قح  نیرتشیب  نیتسخن  یباـحص 
هرابرد رایسب  ياهـشرازگ  دناوتیمن  دراد و  ياهناسفا  ییاوه  لاح و  هیـضق  نیا  اّما  درکن . تعیب  هجو  چیه  هب  ریبز  هک  تسا  هدش  لقن  ریبز ،

«2 . » دزاس رابتعایب  ار  ریبز  تعیب 
رب دندربیم - جنر  دندوب  هتشاد  اور  نانآ  رب  رمع  رکب و  وبأ  هک  یتّفخ  زا  زونه  هک  نانآ  راصنا - زا  ياهدعو  تایالو  نایشروش  هک  اجنآ  زا 

ریعص نب  ۀبلعث  نب  هللا  دبع  دنراشف . تحت  تخـس  یلع  اب  تعیب  لوبق  يارب  هک  دندرکیم  ساسحا  رـضاح  نایـشیرق  دنتـشاد ، ّطلـست  هنیدم 
رتشا کلام  تعیب  سأر  رد  هک  درک  اعدا  هنیدم ، رد  رضاح  هرهز  ونب  نامیپمه  يرذع ،

______________________________

رد ار  یتیاکح  وا ، عجرم  ای  رمع ، نب  فیس  ریبز ، یـشیرق  هنادنـسپدوخ و  ياههنعط  زا  رظن  فرـص  ص 207 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
نایمذ رب  تخاتیم ، نایسراپ  نیمزرس  رد  دشیم و  يراوتم  تشگیمزاب  هاپس  یتقو  هکنیا ...  رب  ریاد  تسا  هتفاب  دزد  هلبج  نب  میکح  دروم 

ص ج 1 ، يربط ،  ) تفرگیم لزنم  هرـصب  رد  ابـس  نب  هللا  دـبع  دزن  هاگنآ  درکیم و  داـسف  نیمز  رد  دوبریم و  ار  ناـشلام  دربیم و  موجه 
دنک و یـسررب  ار  عاضوا  ات  داتـسرف  دنـس  هب  ار  وا  نامثع  دوب . هرـصب  رد  سیقلا  دبع  مرتحم  رایـسب  نارـس  زا  یکی  میکح  عقاو  رد  (. 2922

درک تیاکـش  رماع  نب  هللا  دـبع  راتفر  زا  ادـعب  تشگزاب . یفنم  خـساپ  اب  اما  تفر  راید  نآ  هب  وا  ریخ . ای  تسا  بسانم  حـتف  يارب  ایآ  دـنیبب 
، نامثع نامرف  هب  وا  ندـش  ینادـنز  رب  ینبم  یمکحم  لیلد  چـیه  (. 122 ص 121 - ج 1 ، باـعیتسا ، ّربلا ، دـبع  نبا  180 ؛ خیرات ، هفیلخ ، )

. درادن دوجو  تسا ، هدرک  تیاور  فیس  هکنانچ 
ریبز ندید  هب  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  هکنآ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دهدیم  شرازگ  هبیبح  وبا  . 3073 ص 3072 - ج 1 ، يربط ، ( 2)

دـش و دراو  یلع  دـنیبب . ار  نآ  یلع  هک  درک  ناـهنپ  يروط  دوـخ  کـشت  ریز  ار  شریـشمش  دـش ، ربـخ  اـب  یلع  دورو  زا  ریبز  یتـقو  تفر .
هب تفر ، شیپ  یبوـخب  ود  نآ  نیب  زیچ  همه  هـک  تـفگ  مدرم  هـب  سپـس  تـفر . نوریب  اـجنآ  زا  دـنک  تـعیب  تساوـخرد  ریبز  زا  هـکنآیب 

یمومع تافیرـشت  زا  شیپ  تاقالم  نیا  الامتحا  دشاب ، هدرک  یتاقالم  ریبز  اب  یلع  رگا  تسا . هدرک  تعیب  ریبز  دـندرک  نامگ  هک  ياهنوگ 
. دنکیمن تعیب  تساوخرد  وا  زا  یلع  هک  ینامز  رد  تسا ، هدوب 

ص:202  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هچ تشاد  راـهظا  هللا  دـبع  دـنداد . يراـی  زین  شناوریپ  هلبج و  نب  میکح  ار  وا  منزیم .» ار  شندرگ  دـنکن  تعیب  سک  ره  : » تفگ هک  دوب 
هک دراد  دوجو  يرتمک  نیارق  رکب ، وبأ  اب  تعیب  اب  هسیاقم  رد  تسا . هتفرگ  تروص  یفیرحت  اجنیا  رد  دـیدرتیب  « 1 « ؟ نیا زا  رتالاب  يربج 

. دناهدرک تعیب  ریـشمش  روز  هب  هک  دندرک  اعدا  ادعب  هک  یناسک  دندوب  ریبز ، هحلط و  زا  هتـشذگ  لاح  نیا  اب  دـهد . ناشن  ار  روز  هب  لسوت 
متسناوتیم هچ  : » داد خساپ  وا  ریخ ، ای  تسا  هدرک  تعیب  یلع  اب  ایآ  هک  دیسرپ  لیفن  نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  زا  ّبیـسم  نب  دیعـس  یتقو 

زین ناـمثع  ناـکیدزن  زا  رگید  یکی  مازح ، نب  میکح  « 2 «. » دندناتـسیم ار  مناـج  شناراداوه  رتشا و  کـلام  مدوب ، هدرکن  تعیب  رگا  درک ،
. درک یقالخا  تیامح  نامثع  ناهاوخنوخ  زا  اجنآ  رد  تفگ و  كرت  ار  هکم  هک  دییاپن  يرید  ایوگ  اّما  تسب ، تعیب  نامیپ 

. تسا هدیزرو  يراددوخ  تعیب  هب  مدرم  رابجا  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  صخش  هک  دیامنیم  نینچ 
هیام هک  داد  نانیمطا  یلع  هب  و  درک ؛ مهاوخن  تعیب  نم  دننکن  تعیب  مدرم  ات  داد  خساپ  دندروآ ، تعیب  يارب  ار  صاّقو  یبا  نب  دعـس  یتقو 

(. سأب یّنم  کیلع  ال   ) دش دهاوخن  وا  تمحز 
مدرم هک  درک  دهاوخ  تعیب  یلع  اب  یتقو  اهنت  هک  تفگ  زین  وا  دندروآ . ار  رمع  نب  هّللا  دبع  سپـس  « 3 . » دننک اهر  ار  وا  ات  داد  نامرف  یلع 

یلع هب  رتشا  کـلام  ماـگنه  نیا  رد  مرادـن . لـیفک  تفگ  رمع  نبا  تخیرگ . دـهاوخن  هک  درواـیب  یلیفک  تساوخ  وا  زا  یلع  دـننک . تعیب 
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: تفگ
ادـخ هب  موـشیم . شلیفک  نم  نک ، شیاـهر  : » داد خـساپ  یلع  منزب .» ار  شندرگ  راذـگب  تفاـی ، ناـما  وـت  هناـیزات  ریـشمش و  زا  درم  نیا  »
یلع هب  تبسن  دعس ، فالخ  رب  رمع ، نبا  عضوم  دوب .» قلخدب  هک  نآ  رگم  متفاین  ار  وا  یگرزب  رد  هچ  یکدوک و  رد  هچ  هاگچیه  دنگوس ،
تّما رب  ییاورناـمرف  دنـسم  رد  تروشم ، نودـب  سرتب و  ادـخ  زا  یلع ، يا  : » تفگ تفر و  وا  دزن  یلع  باـختنا  زا  سپ  يو  دوب . هنامـصخ 

«4 . » ددنویپب نافلاخم  هب  ات  تفر  تفرگ و  شیپ  ار  هکم  هار  سپس  نیشنم .»
______________________________

ص 111. لمج ، دیفم ، ( 1)
.112 ص 111 - نامه ، ( 2)

(. ص 207 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دنادیم دعـس  عانتما  زا  شیپ  ار  تعیب  زا  رمع  نب  هللا  دبع  عانتما  یبعـش  ص 3068 . ج 1 ، يربط ، ( 3)
، لمج دیفم ، . ) دناهدرک لقن  دمحم  نب  لیعامسا  شاهون  دمحم و  شدنزرف  هک  دعس  دوخ  تیاور  رب  تسا  ینتبم  ارهاظ  اجنیا  رد  وا  تیاور 

(. ص 131
رمع نب  هللا  دبع  زا  هک  يرصب ، يوار  یسودس ، ریمس  نب  دلاخ  شرازگ  انیقی  ص 208 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

ص:203  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
لوسر تفگ  دروآ و  رذع  دمحم  اّما  دنک ، تعیب  ات  داتـسرف  هملـسم  نب  دـمحم  دزن  ار  یـصخش  یلع  هک  دـیازفایم  دوخ  تیاور  رد  یبعش 

اب درک . اهر  ار  وا  یلع  هاگنآ  منیـشنب »*« . هناخ  رد  منکـشب و  ار  دوخ  ریـشمش  دندرک  فالتخا  مدرم  رگا  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  ادخ 
ار دـیز  نب  ۀـماسا  سپـس  یلع  درک . نینچ  زین  داد ، وا  هب  هباشم  یخـساپ  هک  يراـصنا ، یفیـص  نب  بهو  ماـن  هب  يرگید  هتخانـشان  صخش 
هک ماهدرک  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  تفگ  دروآ و  رذـع  تسنادیم  شیوخ  دزن  مدرم  نیرتزیزع  ار  یلع  هک  هماسا  اّما  درک ، تعیب  هب  توعد 

«1 . » منکن زیتس  گنج و  هللا » الا  هلا  ال   » هدنیوگ اب  زگره 
نـشور هک  ینامز  زا  لبق  دشاب ، هتفرگ  تروص  نیتسخن  تعیب  ماگنه  هب  تسا  هداد  تبـسن  دارفا  نیا  هب  یبعـش  هک  ییاههلداجم  تسا  دیعب 

اب گنج  هدامآ  یلع  هک  دشاب  هداد  خر  ینامز  دـیاب  تالداجم  نیا  دـش . دـهاوخ  هجاوم  هناحلـسم  تفلاخم  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ددرگ 
دمحم صاقو ، یبا  نب  دعـس  رظن  نامز  نآ  رد  یلع  نارگید ، فنخم و  وبا  زا  لقن  هب  رگید  یتیاور  ربانب  دـشیم . هکم  نایـشروش  هشیاـع و 

دهاوخیم اّما  دندنویپب ، وا  رکـشل  هب  دنکیمن  ناشراداو  تفگ  نانآ  هب  یلع  دـش . ایوج  ار  رمع  نب  هللا  دـبع  دـیز و  نب  ۀـماسا  هملـسم ، نب 
نآ رد  دیز  خساپ  دنگنجب . ناناملـسم  اب  دنرادن  تسود  اّما  يرآ ، دنداد  خساپ  یگمه  ریخ . ای  دنتـسه  مدق  تباث  دوخ  نامیپ  رد  هک  دنادب 
رد هملـسم  نبا  هماسا و  مک  تسد  هک  تسین  دیعب  ناس ، نیدب  « 2 . » تسا هدمآ  تعیب  نوماریپ  یبعـش  تیاور  رد  هباشم  یتارابع  اب  ماگنه ،

نبا هماسا ، صاقو ، یبا  نب  دعس  يدقاو ، درگاش  دعس  نبا  دنشاب . هدرک  تعیب  یلع  اب  زاغآ 
______________________________

ماش هب  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  رمع  نبا  دزن  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ  زور  دادـماب  یلع  تیاور  نیاربانب  تسین ؛ قثوم  دـنکیم  تیاور 
هکم یهار  سپس  رمع  نبا  دومن . شدیدهت  یلع  درک ، در  ار  داهنشیپ  نیا  رمع  نبا  یتقو  دوش ؛ هیواعم  نیـشناج  اجنآ  یلاو  ماقم  رد  دور و 

. دراد تیاکح  یلع  هب  تبسن  شناوریپ  رمع و  نبا  هنیک  زا  شرازگ  نیا  (. 209 ص 208 - ج 2 ، نامه ،  ) دش
برضأف یفیسب  جرخأ  نا  سانلا  فلتخا  اذإ  ینرمأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  ّنإ  تسا : هدمآ  نینچ  دوجوم  هخـسن  یبرع  لصا  رد  * 

ار یندرگ  مشکرب و  ماین  زا  ریـشمش  دـندرک  فالتخا  مدرم  رگا  دومرف : ادـخ  لوسر  ، ) یتیب تیتأ  عطقنا  اذاف  عطقنی  یتح  دـحا ]  ] ضرع هب 
ادخ لوسر  هک  تسا  يدعب  تیاور  رد  اما  هتسناد  یکی  ار  خساپ  ود  ره  هدنـسیون  مدرگزاب .) دوخ  هناخ  هب  هاگنآ  دوش ، ادج  رـس  زا  ات  منزب 

. دهدیم یخساپ  نینچ  يراصنا  یفیص  نب  بهو  هب 
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م ص 207 .) فارشالا ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، )
.208 ص 207 - نامه ، ( 1)
.96 - 95 لمج ، دیفم ، ( 2)

ص:204  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
، درک تعیب  زین  رمع  نب  هللا  دـبع  تیاور  نیا  قـبط  هک  نـیا  « 1 . » دندرک تعیب  هک  درمـشیمرب  یناسک  هلمج  زا  ار  تباث  نب  دـیز  هملـسم و 

«2 . » تسا هغلابم  الامتحا 
تسا هتسناد  یناینامثع  هرمز  رد  ار  نانآ  هدرمـشرب و  ار  رتهتـسجرب  راصنا  زا  يرامـش  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هریبن  نسح ، نب  نسح  نب  هللا  دبع 
دّلخم نب  ۀملـسم  نامثع ، رادهنازخ  تباث  نب  دـیز  رعاش ، کلام  نب  بعک  تباث و  نب  ناّسح  زا : دـندوب  تراـبع  ناـنیا  دـندرکن . تعیب  هک 

ود ره  ادخ و  لوسر  باحـصا  زا  ریـشب  نب  نامعن  و  « 4  » يردخ دیعس  وبا  « 3 ، » دـیزی هیواعم و  ییاورنامرف  نامز  رد  رـصم  یلاو  یجرزخ ،
يوـلب هرجع  نب  بعک  و  « 5 ، » قشمد تقو  یـضاق  الامتحا  یـسوا  دـیبع  نبا  ۀـلاضف  سوا ، هثراح  ونب  هلیبق  زا  جـیدخ  نب  عفار  جرزخ ، لها 

«7 . » دندرک تعیب  قایتشا  اب  راصنا  میظع  ّتیرثکا  اّما  « 6 . » راصنا نامیپمه 
يأر قح  زا  رکب  وبأ  هک  يراصنا  دش - تیامح  راصنا  تایالو و  نایشروش  فرط  زا  هک  لومعم ، هیور  فالخ  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  باختنا 

، درکیم تیاـمح  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  زا  هک  یحاـنج  رب  هوـالع  درک . میـسقت  هقرف  هس  هب  اـقیمع  ار  تّما  دوب - هتخاـس  ناـشمورحم 
؛ تسا هدمآرد  نانآ  کّلمت  هب  نامثع  قیرط  زا  تفالخ  هک  دنتشاد  هدیقع  نانآ  نارادفرط  نایوما و 

______________________________

ص 50. ج 9 ، مالسا ، خیرات  ص 20 ؛ ، 1 ج 3 / تاقبط ، دعس ، نبا  ( 1)
(. 96 ص 94 - لمج ،  ) دـندرک تعیب  زاغآ  رد  رمع  نبا  یتح  هباحـص ، نیا  همه  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  یعیـش ، دنمـشناد  دـیفم ، خیـش  ( 2)

/20 ینغملا ، رابجلا ، دبع  ك : ر . تسا . هدمآ  زین  رابجلا  دبع  رثا  رد  یلع  تعیب  تیاور  رد  هدرک  لقن  دیفم  خیـش  هک  ثیدـح  نیا  هصالخ 
اراکشآ تیاور  نیا  یفاکسا . رفعج  وبا  تاماقملا ، باتک  زا   68 ص 65 - ات ،). یب . هرهاق ،  ) ایند نامیلس  دومحم و  میلحلا  دبع  حیحصت  ، 2

یلع هک  تسا  هدمآ  لاح ، نیا  اب  دندرکن . تعیب  زاغآ  رد  تسا ) هدشن  رکذ  هماسا   ) هملـسم نبا  دعـس و  رمع ، نبا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح 
نبا هتفگ  هب  دیگنج . دنهاوخن  ناناملسم  اب  هک  دنتفگ  نکیل  دنداد  یفنم  خساپ  نانآ  دناهدرک . رظن  فرص  وا  اب  تعیب  زا  ایآ  دیسرپ  نانآ  زا 
نتفر يارب  یلع  یتقو  اما  دندرک ، تعیب  یلع  اب  ادتبا  فرطیب  نایباحص  هک  دناهدرک  حیرصت  ناشراثآ  رد  زین  رخأتم  نایلزتعم  دیدحلا ، یبا 

رد ف 543 )  ) یبرع نب  رکب  وبأ  تنس ، لها  ثدحم  زین  ار  رظن  نیمه  (. 10 ص 9 - ج 4 ، حرش ،  ) دندروآ رذع  دش  جیـسب  لمج  گنج  هب 
، هرهاق  ) یبیطخ نیدلا  بحم  حیحـصت  یبنلا ، تافو  دعب  ۀباحـصلا  فقوم  قیقحت  یف  مصاوقلا  نم  مصاوعلا  تسا : هتـشاد  زاربا  ریز ، باتک 

ص 147. (، 1968 / 1387
. هنیدم رد  هن  دوب  رصم  رد  الامتحا  نامز  نآ  رد  . 98 ص 97 - ج 6 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ( 3)

. درک ینابیتشپ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ادعب  يردخ  دیعس  وبا  هک  تفگ  دیاب  (- 4)
اب تشاد . بوصنم  قشمد  یـضاق  ناونع  اب  ار  وا  يرمق ، يرجه  لاس 32  دودـح  رد  ءادرد  وبا  گرم  زا  سپ  هیواعم  ص 210 . نامه ، ( 5)

. تسین مّلسم  هنیدم  رد  وا  روضح  لاح  نیا 
.305 ص 304 - ج 5 ، نامه ، ( 6)

.3070 ص 3069 - ج 1 ، يربط ، ( 7)
ص:205  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دـننادرگزاب دـندوب  هدرک  عضو  رمع  رکب و  وـبأ  هک  یلوـصا  هب  ار  شیرق  تفـالخ  دنتـشاد  دـیما  هک  دـندوب  شیرق  ّتیرثـکا  رگید  حاـنج 
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هک داتفا  ورف  هنامحریب  یلخاد و  یگنج  شکاشک  رد  مالـسا  دـش ، گنج  هدامآ  دوخ  رظن  دروم  قح  نتفرگ  يارب  یحانج  ره  هک  یماگنه 
ّسح اـب  هارمه  نوـنکا  درب ، نیب  زا  ار  نآ  ّرـش  دـنوادخ  رمع  رظن  هب  هک ، هتلف )  ) تبیـصم شتآ  تفاـی . هـمادا  زین  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا  سپ 

. دوب هدش  روهلعش  ییوجماقتنا 
ار هکم  هشیاع  هنیدم ، لها  هتفگ  هب  تشارفارب . ار  نامثع  یهاوخنوخ  مچرپ  هشیاع  دـمآرد . شیرق  تفلاخم  یعیبط  نوناک  تروص  هب  هکم 

لامـش یلیم  هدزاود  ای  شـش  رد  فرـس »  » هب یتقو  تسا . هدـش  نامثع  نیـشناج  هحلط  هک  نیا  زا  نامداش  دوب ، هدرک  كرت  ترایز  زا  سپ 
يومع رـسپ  ینیـشناج  زا  ار  هشیاع  هک  دـش  هجاوم  یلع  نارادـفرط  زا  بالک  ّما  نبا  هب  فورعم  یثیل  هملـسم  نب  دـیبع  اـب  «، 1  » دیسر هکم 

میتشاد و نایب  هک  يروما  ببس  هب  ار  نامثع  ام  : » تفگ تشاد و  روتسم  رجح  رد  ار  دوخ  تشگزاب ، تعرسب  هشیاع  درک . هاگآ  شرـسمه 
زج ياهراچ  اریز  دنتفریذپ ، ار  وا  هبوت  ناناملسم  دیبلط و  شزرمآ  شراگدرورپ  زا  درک ، هبوت  وا  میدرک . شنزرـس  میدومن  شهاگآ  اهنادب 

«2 . » تسا هتشک  ار  وا  هدرب و  هلمح  نامثع  رب  هک  دنکیم  مهتم  ار  یلع  هشیاع  سپس  دنتشادن .» نیا 
یلع اب  تعیب  ربارب  رد  تیقفوم  اب  نارگید  دندید  هک  ریبز  هحلط و  دـندش . هکم  راپـسهر  هنیدـم  زا  شیرق  نارـس  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد 
سپ زور  جنپ  تشگیمزاب و  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  سابع  نب  هّللا  دبع  دندرک . كرت  عادویب  ار  رهش  دنتسکش و  ار  دوخ  دنگوس  دنداتسیا ،

و « 3  » یموزخم ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلا ) دبع  نب   ) دیعـس وبا  اب  ار  نانآ  فصاون ، رد  هار  نیب  دیـسر ، هنیدم  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  زا 
زین نایوما  « 4 . » دید رگید  نایشیرق  زا  یهورگ 

______________________________

.78 - 77 ج 3 ، نادلب ، توقای ، ( 1)
تباـث نب  دـمحم  هیـضق ، نیا  رد  فنخم  وبا  عجرم  يراـصنا ، فسوی  وـبا  ص 91 . ج 5 ، ، 218 ص 217 - ج 2 ، باـسنا ، يرذـالب ، ( 2)

ص فنخم ، وبا  نیگزـس ، ك : ر .  ) دوب هتخانـشان  درکیمن  تیاور  وا  رگا  و  دـشابیم ، یلـصا  نایوار  زا  یکی  هک  تسا  یجرزخ  يراصنا 
هابتـشا هب  يراصنا ، فسوی  وبا  يربط ، ياهتـسرهف  رد  تسا . تباث ) نب   ) فسوی نب  دمحم  نامه  تباث  نب  دمحم  فسوی  وبا  (. 213 - 212

. تسا هدش  یفرعم  یضاق  يراصنا  میهاربا  نب  بوقعی 
رد نمحرلا ، دبع  وا  ردپ  تسا . هدرمـشرب  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  نادـنزرف  هلمج  زا  ار  دیعـس  وبا  ص 306 ) بسن ،  ) يریبز ( 3)

تشاددای 3. ص 238 ، باتک ، نیمه  ك : ر . درک . تکرش  هشیاع  زا  يرادفرط  هب  لمج  گنج 
دندرک و كرت  ار  هنیدم  هام  راهچ  زا  سپ  ریبز  هحلط و  هکنیا  رب  ریاد  يرهز  ياههتفگ  ص 3080 . ج 1 ، يربط ، ( 4)

ص:206  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دیلو اّما  دندمآ . درگ  هکم  رد  باتـش  اب  نانآ  زا  رگید  يرایـسب  ناورم و  دنـشاب و  هتفر  نوریب  اهرازتشک  رد  دوخ  هاگهانپ  زا  تعرـسب  دیاب 

. ددنویپب هیواعم  هب  ات  دش  ماش  یهار  هبقع  نب 
یبا نب  دعـس  تباث و  نب  دیز  « 1 . » دـندیزگرب ار  قشمد  هب  نتفر  زین  ریـشب  نب  نامعن  کلام و  نب  بعک  تباث ، نب  ناسح  یناـمثع ، راـصنا 
یّلـص ربمایپ  هویب  هملـس  ما  دنام ، هکم  رد  هشیاع  یتقو  درک . نطو  يالج  هذبر  هب  هملـسم  نب  دمحم  هکنآ  لاح  دندنام ، هنیدـم  رد  صاقو 
ماکان اّما  تشاد ، رذـحرب  نایـشروش  هب  نتـسویپ  زا  ار  هشیاع  هکنیا  زا  سپ  دوب ، هدرازگ  جـح  وا  اب  هک  یموزخم ، هلیبق  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا 

«2 . » درک تیامح  یلع  زا  تشگزاب و  هنیدم  هب  دنام ،
نب ةریغم  وا ، دوخ  تیاور  هب  تفر ، وا  رادید  هب  دش و  هنیدـم  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  زا  سپ  زور  راهچ  سابع  نب  هللا  دـبع  یتقو 
درک كرت  ار  اجنآ  هریغم  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  تفای . یلع  اب  هارمه  دوب ، دزنابز  یـسایس  ریبدـت  رد  هک  ار ، « 3  » یفقث هبعش 
دبع هک  دوب  هدرک  هیصوت  وا  هب  هدید و  ار  وا  رتشیپ  هریغم  تفگ  سابع  نبا  هب  یلع  دیسرپ . دوب  هتفگ  هریغم  هچنآ  هرابرد  یلع  زا  سابع  نبا 

ناشتایالو رد  ار  دوخ  اب  تعیب  دراد و  هگن  شیوخ  ياهبـصنم  رد  ار  نامثع  فرط  زا  رگید  هدـش  بوصنم  نامکاح  هیواعم و  رماع ، نب  هللا 
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نانآ هب 
______________________________

ج باسنا ، يرذالب ، 3069 ؛ ص 3068 - نامه ،  ) تسین قثوم  دندش ، هجاوم  یماکان  اب  اما  دنتـساوخ  یلع  زا  ار  هرـصب  هفوک و  يرادـتیالو 
هتـسویپ نآ  هب  رخآ  هظحل  رد  هکنیا  هن  دنتـشاد  تکرـش  زاغآ  زا  هکم ، رد  یلع  اب  گـنج  حرط  رد  ود  نیا  دـیدرتیب  (. 219 ص 218 - ، 2

يادتبا رد  هک  یلاح  رد  هملس ، ما  يارب  ریبز  هحلط و  هک  بیترت  نیدب  دنکیم ؛ دییأت  ۀملس  ّما  نینمؤملا  ّما  زا  یتیاور  ار  بلطم  نیا  دنـشاب .
، دیفم  ) دـنک تکرـش  یلع  اب  گنج  رد  هشیاع  هارمه  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنداتـسرف و  ماغیپ  دوب ، هکم  رد  زونه  يرجه  لاس 36  مرحم  هام 

(. يدقاو زا  لقن  هب  ، 233 ص 232 - لمج ،
ره هب  اما  تسا . ياهناسفا  فیعـض و  ص 29 ، ج 15 ، یناغا ، رد  هیواعم  يوس  زا  اهنآ  ندـش  هتفریذـپ  یلع و  اب  نانآ  هلداجم  تیاـکح  ( 1)

ناّسح دوب . هدشن  بوصنم  صمح  یلاو  ماقم  رد  هیواعم  فرط  زا  نامز  نآ  رد  ریـشب  نب  نامعن  هدمآ ، تیاکح  نیا  رد  هک  روطنآ  ریدقت ،
هـشبک دندرک . ظفح  یلع  هب  تبـسن  ار  شیوخ  هنازوتهنیک  عضوم  اما  دنتـشگزاب  هنیدـم  هب  لمج  گنج  زا  شیپ  ینامثع  رعاش  ود  بعک  و 

زا ار  وا  شاییانیب ، نداد  تسد  زا  ببـس  هب  هدش و  نیگهودنا  تخـس  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  بعک  رتخد 
زا تشاد  ترضح  نآ  زا  هک  یترفن  يرازیب و  ببس  هب  درکن و  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  وا  دناهتشادزاب . یلع  دض  رب  نایشروش  هب  نتسویپ 

(. ص 378 لمج ، دیفم ، . ) تسجیم يرود  وا 
.233 ص 232 - لمج ، دیفم ، ص 3101 ؛ ج 1 ، يربط ، ص 91 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

یکدنا هک  دیامنیم  نینچ  ص 3070 .) ج 1 ، يربط ،  ) دندرکن تعیب  یلع  اب  هک  دوب  یناسک  نایم  رد  هبعـش  نب  ةریغم  يرهز ، هتفگ  هب  ( 3)
. تسا هدوب  یلع  تفالخ  تسکش  راظتنا  رد  الامتحا  دشاب و  هدرک  كرت  ار  هنیدم  یلع  اب  شرادید  نیمود  زا  سپ 

ص:207  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نونکا درامگ . یبصنم  چـیه  رد  دـیابن  ار  يدارفا  نینچ  هک  دوب  هتفگ  هدرک و  در  ار  داهنـشیپ  نیا  یلع  دـنزاس . مارآ  ار  مدرم  اـت  دراذـگاو 

، دنرادن ار  دوخ  نیـشیپ  رادتقا  رگید  هک  ار  دارفا  نیا  دیاب  یلع  هک  دنکیم  روصت  هداد و  هدـیقع  رییغت  دوب  هتفگ  یلع  هب  هتـشگزاب و  هریغم 
اّما دوب ، هناقداص  هریغم  هیـصوت  تسخن  راب  هک  دـیوگیم  سابع  نبا  درامگ . راک  هب  دـنیوا  ناـنیمطا  دروم  هک  ار  یناـسک  دزاـس و  راـنکرب 

یـسک هچ  هک  دـنرادن  یکاب  ینک ، تیبثت  ار  نانآ  رگا  دـنیایند . لـها  شناراـی  هیواـعم و  هک  ینادیم  : » تشاد ار  یلع  بیرف  دـصق  نونکا 
و تسا ، هتـشک  ار  ام  نارای  هدرک و  بصغ  اروش  نودـب  ار  تموکح  تفگ : دـنهاوخ  يزاس  رانکرب  ار  نانآ  رگا  اـّما  دـنکیم ، ییاورناـمرف 
هحلط و هک  مرادن  نیقی  هکنآ  لاح  درک ، دـنهاوخ  مایق  وت  هیلع  قارع  ماش و  لها  سپـس  دـناروش . دـنهاوخ  وت  دـض  رب  ار  نافلاخم  هاگنآ 

ایند راک  ظاحل  زا  هک  مرادن  دیدرت  ادخ  هب  مراد ، ناشهاگن  یتفگ  هکنیا  : » دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  دنرواین .» موجه  وت  رب  دندرگنزاب و  ریبز 
ار ناشمادکچیه  هک  دـنکیم  باجیا  مراد  نامثع  لاّمع  لاح  زا  هک  یتفرعم  مراد و  ندرگ  هب  هک  یفیلکت  اّما  تسا ، حالـص  هب  تسوکن و 

«. منکیم ناشجرخ  ریشمش  دندرک  نایصع  رگا  تسا و  رتهب  ناشیارب  دندرک  لوبق  رگا  مرامگن ، راک  هب 
هک دـنبب  شیوخ  يور  هب  رد  ناـمب و  شیوخ  کـلم  رد  ور ، عبنی »  » هب اـی  ورب  شیوخ  هناـخ  هب  دـنب و  راـک  هب  ارم  يأر  : » تفگ ساـبع  نبا 
وت رب  ار  نامثع  نوخ  مدرم  ادرف  يوشن  گنهامه  نانیا  اب  نونکا  رگا  ادخ  هب  هک  دنباین  وت  زج  سک  دنوش و  هتفشآ  دندرگب و  یتخل  نابرع 
نیا هک  تفگ  سابع  نبا  دریگ . هدـهع  هب  ار  اجنآ  تیالو  دور و  ماش  هب  هک  تفگ  سابع  نبا  هب  دـیزرو و  يراددوخ  یلع  اـّما  دـننک .» راـب 

نامثع نوخ  صاصق  هب  هک  مرادـن  نیقی  تسا ؛ ماش  رد  وا  رادـتیالو  نامثع و  يومع  رـسپ  هّیما ، ینب  زا  يدرم  هیواـعم  تسین ، مکحم  ییأر 
ارچ هک  یلع  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  ساـبع  نبا  دوش . هریچ  نم  رب  و  دـنک ، ینادـنز  ارم  هک  تسا  نیا  شراـک  نیرتمک  دـنزن . ار  مندرگ 

هیواعم هب  نکیل  دنهن . زین  نم  ندرگ  هب  دنهن  وت  ندرگ  هب  هچنآ  وت . نم و  نایم  يدنواشیوخ  ببـس  هب  : » دیوگیم دـنک ، نینچ  دـیاب  هیواعم 
«1 .« » دش دهاوخن  نینچ  زگره  ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ یلع  هدب .» هدعو  وا  هب  راذگ و  تنم  وا  رب  سیونب ،
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هب نتفر  هنیدم و  كرت  يارب  یلع  هب  هیـصوت  رد  سابع  نبا  هتفگ  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  دـیآیم . رظن  هب  دامتعا  لباق  لک  رد  تیاور  نیا 
هدوب سابع  نبا  ياهیرگنهدنیآ  زا  یشان  عبنی ،

______________________________

. دهدیم نآ  هب  یبدا  ششوپ  یعون  رتشیب  ، 3086 ص 3085 - نامه ، هباشم ، تیاور  . 3085 ص 3083 - نامه ، ( 1)
ص:208  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هک تسا  هدش  تیاور  دسریم ، دـیز  نب  ۀـماسا  هب  الامتحا  هک  یثیدـح  رد  دـنامب . ناما  رد  نامثع  لتق  رد  تکراشم  ماهتا  زا  یلع  ات  تسا 
وا اریز  هدرک ، شنزرـس  ار  هماسا  سابع  نبا  هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  هدرک  یلع  هب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  لـبق  ار  هیـصوت  نیمه  هماـسا 

«1 . » دنیشن بقع  دنداهن ، رانک  ار  وا  یشیرق  درم  هس  هک  نآ  زا  سپ  یلع ، هک  دوب  هدومن  داهنشیپ 
نوچ هبرجتاب ، یسایس ، هنحص  رد  نیبزیت  يدرف  سابع ، نبا  دهدیم : ناشن  ار  ومعرسپ  ود  نیا  توافتم  تیصخش  تیاور  نیا  لاح ، ره  رد 

نامرآ چیه  دوخ  هک  یلاح  رد  تفرگیم ، رظن  ریز  ار  نابلطهاج  نادـنمتردق و  ياهیبلطتصرف  اههزیگنا ، تشاد و  رمع  اب  یکیدزن  طابترا 
یـسایس حـلاصم  رطاخ  هب  دوبن  رـضاح  تشاد ، نیقی  الماک  دوخ  ینید  تلاسر  قح و  هب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  اّما  تشادـن . ياهنایارعقاو  ریغ 

مدع یکابیب و  تسایـس ، رد  یلع  یگداس  « 2 . » دوب یعامتجا  بلاغ  ياهیرباربان  اب  هزرابم  هداـمآ  و  دـنکفا ، هرطاـخم  هب  ار  شیوخ  لوصا 
نامه رد  اهیگژیو  نیا  دز . وا  هب  رمع  ار  ۀباعد )  ) ماهتا نیا  دنیوگ  دـننک . مهتم  يدـج » ریغ   » يدرف هب  ار  وا  هک  دـش  بجوم  شايرگباسح 
هدعو دوخ  هک  نانچ  يداع  نامدرم  هب  نآ  ياهلوپ  ندیـشخب  لاملا و  تیب  رد  ندوشگ  نوچ  یلامعا  اب  دـش ، راکـشآ  شاییاورنامرف  زاغآ 

وا هفوک  نایشروش  هک  يرعشا  یـسوم  وبأ  زج  هب  نامثع  نایلاو  همه  لزع  رب  شايراشفاپ  اب  و  درک ، نینچ  شتفالخ  نارود  یط  دوب و  هداد 
. دندوب هدیزگرب  ار 

نانمؤم شنزرـس  هب  بل  هدرپیب  تسا ، هدرک  تیاور  يرـصب  ياّنثم  نب  رمعم  هدیبع  وبا  هک  نانچ  شاهبطخ ، نیتسخن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
تّما نیا  ربارب  رد  هراچ  هار  ود  دـنوادخ  هک  تفگ  یلع  درک . هراشا  ربمایپ ، گرم  زا  سپ  يو  اـب  ناـنآ  تفلاـخم  زا  يدراوم  هب  وا  دوشگ .

لامعا ببـس  هب  دـنوادخ  زا  مهاوخب  رگا  دـهد . ناـشن  یتسـس  ود  نیا  هب  تبـسن  هک  دـیاشن  ار  ماـما  و  هناـیزات . ریـشمش و  تسا : هداد  رارق 
دنتفر و درم  ود  نآ  مبلطیم . شزرمآ  نانآ  هتشذگ 

______________________________

دانتسا هب  ( 1212 ص 1211 - هنیدملا ، خیرات   ) هّبش یبا  نبا  هک  ياهخـسن  رد  تسا . هداتفا  نآ  دانـسا  ص 77 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
نامثع اب  هک  دوشیم  دای  یسک  ناونع  اب  هماسا  زا  نیاربانب  تسا . هدماین  نایم  هب  ینخـس  سابع  نبا  مان  زا  تسا ، هدرک  لقن  یبارعالا  فوع 
هنیدم كرت  زا  نامثع  اما  دنناسرب . ماش  هب  ار  وا  ملاس  دنناوتیم  هک  دراد  ینادرم  بلک  هلیبق  مدرم  نایم  رد  تسا  هتفگ  وا  هب  هدرک و  رادید 

. دزرویم يراددوخ 
هلزنم هب  یلع  زا  یناتیاک  فیـصوت  ص 397 ) گرزب ، فالتخا   ) دـنکیم دای  زرابم  کی  ناونع  اب  لـصا  رد  یلع  زا  یتسرد  هب  طـیعج  ( 2)

ار مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  ترفن  هدوتـس و  تخـس  ار  هیواعم  اج  همه  رد  یناتیاک  . ] تسا هابتـشا  الماک  بلطتحار ، هدارایب و  یـصخش 
.[ م تسا - هدرک  راکشآ 
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وا يارب  دشیم ، هدیرب  شرـس  هدیچ و  شیاهلاب  رگا  درذگرد ، وا  زا  ادـخ  درادـن ؛ مکـش  زج  یمغ  هک  یغالک  دـننامه  تساخ ، اپب  یموس 
. تسین شالت  زج  يزیچ  ام  همه  رب  دیتفا ، ورف  یترتف  رد  هک  مراد  میب  اّما  دش ؛ دیهاوخ  دنمتداعس  ددرگزاب  ناتدوخ  هب  روما  رگا  دوب ؛ رتهب 

ناـکین یلاـع  هبترم  هبطخ  نیا  رد  يو  مالّـسلا ، هیلع  دـمحم  نب  قداـص )  ) رفعج یلع ، هداوـن  هتفگ  هب  هک ، دـنکیم  تـیاور  زین  هدـیبع  وـبا 
مکح وا  مکح  قبط  رب  دـناهدرب و  هرهب  یهلا  شناد  هنیجنگ  زا  هک  ینادـناخ  هب  ناگتـسباو  ینعی  دـنکیم ، يروآدای  ناـنمؤم  هب  ار  شترتع 
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«1 . » دنادرگ دوبان  دوخ  تسد  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هنرگو  دنبای ، هر  نانآ  تریصب  هطساو  هب  دننک  يوریپ  نانآ  زا  نانمؤم  رگا  دننکیم ؛
مالّسلا و هیلع  یلع  نتفگ  نخس  کبس  زا  اراکـشآ  هبطخ  ياوتحم  نومـضم و  همه  نیا  اب  تسا . ثحب  دروم  هبطخ  نیا  قیقد  نتم  خیرات و 

هدرک رایتخا  ار  ینحل  نینچ  ادـتبا  نامه  زا  وا  هک  دوریم  لامتحا  دراد . تیاکح  شتفـالخ ، نارود  یط  رد  مدرم  يارب  شیاـهراتفگ  هویش 
شتیناقح هک  يرما  رد  وا  ياهیناوخارف  هب  ندادن  خساپ  صولخ و  نتشادن  ینکشنامیپ و  زا  تخس  ياهداقتنا  هدرپیب و  ياهشنزرس  دشاب .

هن ناوریپ  زا  يرایـسب  اههبطخ  نیا  دوب . وا  تانایب  ياهیگژیو  زا  بسانم ، تقو  رد  دهع  هب  ناگدننک  افو  زا  روشرپ  شیاتـس  و  دوب ، راکـشآ 
. تخیگنایمرب زین  ار  وا  ياسراپ  ناوریپ  زا  یتیلقا  قایتشا  زیگناروش و  یناـبیتشپ  همه ، نیا  اـب  اـما ، درکیم . رود  وا  زا  ار  شقاتـشم  نادـنچ 

نید یقیقح  تیاده  هار  دنناوتیم  هک  تسا  ربمایپ  نادناخ  وا و  قیرط  زا  اهنت  هک  دراذگن  یقاب  يدیدرت  چیه  نانآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
رب يریگهدرخ  زا  درکیم ، شنزرـس  یمامتب  ار  تّما  هک  یلاح  رد  درکیم . ناشتمالم  دندوب  هدش  نادرگيور  نانآ  زا  هکنیا  زا  دنبایب و  ار 

کشخ و ییاورنامرف  هک  دیامنیم  نینچ  هژیوب ، دیزرویم . يراددوخ  دوتـسیم ، رایـسب  ار  نانآ  یلک  درکلمع  هاگهگ  هک  لوا ، هفیلخ  ود 
وا فرط  زا  هدش  عضو  ياهتنس  اب  دیشوکیم  لک  رد  درکیم و  نیسحت  ار  رمع  تبالص  اب 

______________________________

نیا دیفم ، خیـش  هتفگ  هب  . 52 ص 50 - ج 2 ، (، 1948 / 1367 هرهاق ،  ) نوراه دمحم  مالـسلا  دـبع  مامتها  هب  نییبتلا ، نایبلا و  ظحاج ، ( 1)
ص 369- ج 1 ، رابخالا ، حرش   ) نامعن یـضاق  تسا . هدرک  لقن  ص 125 ) لمج ،  ) شیاهباتک رد  مه  ینیادـم  هدـیبع ، وبا  زج  هب  ار  هبطخ 

قبط رب  تسا . هدش  داریا  تعیب  نامیپ  زا  سپ  زور  ود  هبطخ  نیا  هک  دـیوگیم  وا  تسا . هدرک  لقن  هبطخ  نیا  زا  ار  يرتدـنلب  ترابع  ( 373
. دننکیمن دییأت  ار  ربخ  نیا  رگید  عبانم  درک . مالعا  لطاب  رابتعایب و  دوب  هداد  نامثع  هک  ار  ییاهنیمز  زایتما  همه  یلع  تیاور  نیا 

ص:210  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ۀفیلخ رد  نامثع  بیرف  رهاظ  ياهاعدا  اب  وا  دید  زا  هک  ار  هفیلخ  بقل  اّما  تفریذپ ، ار  نانمؤم ، ریما  رمع ، یمـسر  ناونع  وا  دنکن . تفلاخم 

هتفر ههاریب  هب  مالـسا  تّما  دش  راکـشآ  هک  دوب  نامثع  ییاورنامرف  نامز  رد  اهنت  درکیم . در  دوب  هدش  هابت  ربمایپ ، ینیـشناج  هن  ندوب و  هللا 
هیجوت ار  وا  هنامحریب  لتق  هن  یلک  روط  هب  دادیم . رارق  داقتنا  دروم  تخس  مالسا ، تسار  هار  زا  ار  نامثع  فارحنا  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا .

یماگنه طقف  دش . هتـشک  یگنج  یتایلمع  رد  تخیگنارب و  ار  مدرم  مایق  دوخ  هنالداعان  لامعا  اب  نامثع  درکیم . موکحم  ار  شنالتاق  هن  و 
نانآ دوخ  هّجوتم  ار  ماهتا  كون  دندرک ، مهتم  نامثع  لتق  رد  نتشاد  تسد  هب  امیقتسم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناشناوریپ  هشیاع و  هحلط ، هک 

. درک
- هفوک رد  اهنت  تفاییم . دومن  شنایلاو  لزع  رب  وا  میمـصت  رد  نامثع ، زا  ون  دـنواشیوخ  تموکح  زا  لماک  نتـسج  يرود  رد  یلع  لیامت 

وبا دروخرب  هک  دـسریم  رظن  هب  هچ  رگا  درک ؛ اقبا  اجنآ  يرادـتیالو  هب  ار  يرعـشا  یـسوم  وبا  رتشا - کلام  شرافـس  هب  انب  ارهاـظ  مه  نآ 
درک شرافس  مدرم  هب  یلاو  تفای ، راشتنا  هفوک  رد  یلع  ینیـشناج  ربخ  راب  نیتسخن  یتقو  « 1 . » تسا هدوب  هناطاتحم  دیدج  هفیلخ  اب  یسوم 
یلع اب  ار  دوخ  تعیب  ماگنه  نآ  رد  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  هدازردارب  صاقو ،] یبا  ، ] هبتع نب  مشاه  دننامب . رتشیب  تالوحت  راظتنا  رد  هک 

هک یماگنه  اهنت  « 2 . » تسا هدرک  تعیب  شايرعشا  ریما  زا  سرت  نودب  وا  هک  تشاد  زاربا  اورپیب  درک ، مالعا ، روش  قوش و  اب  يراعشا  رد 
هک دوشیم  هتفگ  درک . تعیب  زین  یسوم  وبا  دش ، هفوک  دراو  یلع  فرط  زا  نایفوک ، زا  تعیب  نتفرگ  نامرف  اب  « 3  » یبراحم مصاع  نب  دیزی 

«4 . » تسکش دهاوخ  ار  شیوخ  تعیب  يو  هک  درک  ینیبشیپ  رسای  رامع 
______________________________

رب ار  یـسوم  وبا  باصتنا  رتشا  کلام  دیامنیم . ّقثومان  ص 230 ) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) صوصخ نیا  رد  ناـسیک  نب  حـلاص  هتفگ  ( 1)
هب یلع  نآ  قـبط  رب  هک  ص 3172 ) ج 1 ، يربط ،  ) الیل یبا  نبا  تیاور  هب  ك : زین ر . دوب . اهینمی  رادـفرط  لک  رد  هدرک و  لـیمحت  ناـمثع 

. دنک شیاقبا  ات  تسا  هتساوخ  وا  زا  رتشا  اما  دنک  رانکرب  ار  یسوم  وبا  تسا  هدوب  نآ  رب  هک  تفگ  هبتع  نب  مشاه 
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هرـصب هب  ریبز  هحلط و  اب  گنج  يارب  یلع  هک  ینامز  يو  ددنویپب . یلع  هب  ات  هدش  هنیدم  راپـسهر  دـعب  يدـنچ  هبتع  نب  مشاه  الامتحا  ( 2)
. دوب وا  هارمه  تفر ،

ص ج 1 ، يربـط ، ، ) دیـسر لـتق  هب  ناورهن  رد  شناردارب  زا  نت  هس  تسد  هب  دـش و  جراوـخ  ناربـهر  زا  یکی  ادـعب  مصاـع  نـب  دـیزی  ( 3)
(. 3362 - 3361

عونمم رهش  هب  دورو  زا  نامز  نآ  رد  هک  باهـش - نب  رمع  باصتنا  هرابرد  رمع  نب  فیـس  ناتـساد  ص 213 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
. تسا یگتخاس  ( 3088 ص 3087 - ج 1 ، يربط ،  ) یلع فرط  زا  هفوک  يرادتیالو  هب  دوب - هدش 

ص:211  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
، رمع هک  دوب  گرزب  هباحـص  زا  یکی  وا  درامگ . ار  سوا  ینب  هلیبق  زا  يراصنا  فینح  نب  نامثع  هرـصب ، تموکح  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

هکم راپسهر  زیرک  نب  رماع  نب  هّللا  دبع  نامثع  یلاو  دش ، هرـصب  دراو  فینح  نب  نامثع  یتقو  دوب . هدرپس  ودب  ار  داوس »  » ياهنیمز یحاّسم 
. دوب هدناشن  شیوخ  ياج  رب  ار  سمش  دبع  ینب  نامیپمه  یمرضح ، رماع  نب  هّللا  دبع  هدش و 

«1 . » تفرگ هدهع  رب  ار  رهش  هرادا  درک و  ریگتسد  یتحارب  ار  یمرضح  فینح ، نب  نامثع 
اب هفیقس  رد  رمع  درامگ ؛ تیالو  هب  ار  تخبنوگن  یجرزخ  ربهر  دنزرف  هدابع ، نب  دعس  نب  سیق  مالّـسلا  هیلع  یلع  رـصم ، تموکح  يارب 

راصنا و هب  تبـسن  دوب  ییتلادعیب  ناربج  راک  نیا  دش . هدـنار  زین  هنیدـم ، شیوخ ، نطوم  زا  ادـعب  دوب و  هدرک  راتفر  رایـسب  تنوشخ  اب  وا 
هلزنم هب  ار  نانآ  زاتمم  ماقم  تسا  هتـشاد  دصق  یلع  هک  دنتـسناد  دوخ  ساره  نیا  رب  يدییأت  ار  نآ  هکم  رد  یلع  یـشیرق  نافلاخم  الامتحا 

ییاورنامرف نونکا  دنتـسنادیم و  دوخ  ربهر  ار  وا  رـصم  نایـشروش  هک  هفیذـح ، یبا  نب  دـمحم  هب  یلع  دـنک . یفن  مالـسا  رد  مکاح  هقبط 
نویدم ار  دوخ  ارهاظ  درکیم ، ساسحا  نایفوک  رتشا و  کلام  نویدم  ار  دوخ  هک  يردق  هب  یلع  داهنن . یعقو  تشاد ، هدهع  رب  ار  طاطـسف 

ببـس هب  هک  زین ، صاع  ورمع  هب  وا  دوشن . کیدزن  نانآ  هب  یلیخ  دوب  لیام  تسنادیمن و  دـندوب ، هتـشگزاب  نطو  هب  هک  رـصم ، نایـشروش 
رد صاع  ورمع  هتسجرب  شقن  درکن . ییانتعا  دوب ، هدش  هدنادرگزاب  تموکح  هب  هشیاع  تساوخرد  هب  رـصم  نایهاپـس  نایم  رد  شتّیبوبحم 

. دشاب هتفرگ  رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  دنسپ  دروم  هک  تسا  دیعب  دوب  ینتبم  یمالسا ، لوصا  هن  یـصخش ، عفانم  رب  هک  نامثع  دض  رب  کیرحت 
. دربب لاؤس  ریز  ار  شیوخ  تیمکاح  يو  دوجو  اب  تساوخیمن  یلع  هک  طاتحم  ریغ  دوب  یبلطتصرف  هنومن  صاع  ورمع  لک ، رد 

ات دنیزگرب  یماظن  یهاپس  هنیدم  رد  هک  درک  داهنشیپ  دعس  نب  سیق  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  «، 2  » یجرزخ يدعاس  دعس  نب  لهس  هتفگ  هب  انب 
دیاـب رگا  ادـخ  هب  مور ، رـصم  يوس  یهاپـس  اـب  یتفگ  هک  نیا  مدرک ، مهف  یتفگ  ار  هچنآ  : » تفگ تفریذـپن و  سیق  اـّما  دنـشاب ؛ وا  هارمه 

هنیدم زا  یهاپس 
______________________________

تنب لما  ۀحلط  ما  وا  ردام  دوب . زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  همع  رسپ  یمرضح  نب )  ) رماع نب  هللا  دبع  ص 222 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
(. ص 147 بسن ، يریبز ،  ) تسا زیرک 

هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  یتقو  تشذگرد و   91 لاس 88 / رد  وا  ص 252 . ج 4 ، بیذهت ، رجح ، نبا  ك : ر . دعـس ، نب  لهـس  هرابرد  ( 2)
یگدـنز و یتدـم  دـنیوگ  هک  ییاج  نامه  ینعی  تسا ، هدرک  یهارمه  رـصم  ات  ار  سیق  دایز  لامتحا  هب  دوب . هلاسهدزناپ  تفر  اـیند  زا  هلآ 

(. 276 ص 275 - رصم ، حوتف  مکحلا ، دبع  نبا  ك : ر .  ) درک لقن  ثیدح 
ص:212  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زا رفن  تفه  اـب  اـهنت  وا  دنـشاب .» وت  کـیدزن  یتفاـی  تجاـح  اـهنآ  هب  رگا  اـت  مراذـگیماو  وت  يارب  ار  هاپـس  نیا  هک  مورن  اـجنآ  زگره  مربب 
رد وا ، باـصتنا  رب  ریاد  رـصم  ناملـسم  هب  یلع  هماـن  هک  داد  ناـمرف  سیق  « 1 . » دیسر طاطـسف  هب  تمحز  نودب  دش و  راپـسهر  شباحـصا 

ربمایپ نیـشناج  حلاص  ریما  ود  تسخن  هک  دوب  هدش  روآدای  درک  داریا  هنیدـم  رد  هک  ياهبطخ  دـننامه  یلع ]  ] هفیلخ دوش . هدـناوخ  دجـسم 
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هک ياهنوگ  هب  داهن  تعدـب  هک  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  ییاورنامرف  نانآ  زا  سپ  دـندرک . لمع  ّتنـس  نآرق و  قبط  رب  ناـنآ  دـندش .
رابتنوشخ گرم  زا  دـندوب . هدرک  تعیب  يو  اب  هدروآ  يور  یلع ]  ] وا هب  نانمؤم  نونکا  و  تفای . ار  وا  رب  ضارتعا  شهوکن و  لاجم  تّما 

رفص رد  همان  نیا  دنک . حرطم  ار  زیگنارب  فالتخا  لئاسم  تسا  هدوبن  لیام  یلع  ارهاظ  دوشیمن . يدای  رـصم  نایـشروش  شقن  زا  نامثع و 
هّللا یّلـص  دمحم  یلاوم  زا  یکی  دـنزرف  هک  عفار  یبا  نب  هللا  دـیبع  شبتاک  تسد  هب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ینیـشناج  زا  سپ  هام  ود  لاس 36 ،

. تفرگ تعیب  وا  يارب  دوتس و  دمحم  زا  سپ  درم  نیرتهب  ناونع  هب  ار  یلع  هاگنآ  سیق  « 2 . » دش هتشون  دوب ، هلآ  هیلع و 
ربارب رد  دـندوب ، هدرک  ینیـشنبقع  هیردنکـسا  کیدزن  اتبرخ  ياتـسور  هب  هفیذـح  یبا  نبا  مایق  زا  سپ  هک  ناـمثع  نارادـفرط  زا  یهورگ 

اب ندیگنج  دصق  هک  دنداد  ربخ  سیق  هب  نانآ  « 3 . » دندرک تمواقم  ینانک  یجلدم  ثراح  نب  دیزی  دوخ  هدنامرف  يربهر  هب  دعس  نب  سیق 
یلاو دوریم . شیپ  هنوگچ  عاضوا  دـننیبب  دـننامب و  رظتنم  دـنهاوخیم  هکلب  دـننکیمن ، تلاخد  شجارخ  نالماع  راک  رد  دـنرادن و  ار  وا 
سیق تساخ . اپب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  زین  دعـس  نب  سیق  دنواشیوخ  يدعاس  دّلخم  نب  ۀملـسم  دنکن . تعیب  هب  راداو  ار  نانآ  هک  تفریذپ 

تفلاخم وا  اب  دشاب  رـصم  یلاو  یتقو  ات  هک  درک  دـهع  دـلخم  نب  ۀملـسم  تشک و  دـهاوخن  ار  وا  یطیارـش  چـیه  رد  هک  داد  نانیمطا  وا  هب 
رسارس رد  تسناوت  اهقفاوت  نیا  اب  سیق  درک . دهاوخن 

______________________________

ياهدنهانپ هک  دیوگیم  دبیرفیم و  ار  هلیا  رد  ماش  ناراوس  زا  یهورگ  هکنیا  هرابرد  فیـس  تیاور  . 3236 ص 3235 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
(. 3087 نامه ، . ) تسا یگتخاس  الامتحا  ماش ، زا  تسا 

دنزرف سابع ، زا  لقن  هب  يراصنا  فسوی  نب  دمحم  فرط  زا  هدش  لقن  تیاکح  هک  دـنکیم  تباث  باصتنا  نیا  خـیرات  . 3237 نامه ، ( 2)
حرس یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  شنکاو  هرابرد  هک  ( 119 ص 118 - ج 5 ، بیذهت ، رجح ، نبا  ك : ر . وا ، هرابرد   ) يدعاس دعـس  نب  لهس 

(. 3235 ص 3233 - ج 1 ، يربط ،  ) تسا یگتخاس  یخیرات  رظن  زا  هدش  لقن  سیق  باصتنا  هب  تبسن 
ناربهر دلخم  نب  ۀملـسم  هاطرا و  یبا  نب  رـسب  جیدح ، نب  ۀـیواعم  يرـصم ، عبانم  رد  مینادیمن . ثراح  نب  دـیزی  هرابرد  يرگید  زیچ  ( 3)

. دندوب هتسشن  بقع  هک  دنوشیم  هدرمش  یناسک 
ص:213  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دنک يروآعمج  جارخ  رصم 
دعس نب  ثیل  هتفگ  هب  تسا . هدماین  نایم  هب  ینخس  دعـس  نب  لهـس  شرازگ  رد  نامثع  دض  يرـصم  نایـشروش  هفیذح و  یبا  نب  دمحم  زا 

زا هیواعم  اّما  ددـنویپب . مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  اـت  تفر  هنیدـم  هب  رـصم  زا  هفیذـح  یبا  نبا  دـش ، یلاو  دعـس  نب  سیق  هک  یماـگنه  يرـصم ،
زا يدـنچ  زا  سپ  دـنکفا . نادـنز  هب  ار  وا  هیواعم  دـندروآ و  هیواعم  دزن  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  تشامگ . ینانابهگن  دـش و  ربخاـب  شتمیزع 

«2 . » تشک ار  وا  تفر و  وا  یپ  رد  ناینمی  زا  یکی  تخیرگ ، نادنز 
«3 . » دندش هتشک  لاس 36  هجح  يذ  رد  سیدع  نب  نمحرلا  دبع  وا و  ثیل ، هتفگ  هب  زین 

وبا سیدـع ، نب  نمحرلا  دـبع  نیقی  هب  هک  نایـشروش  زا  یهورگ  تسا . هفیذـح  یبا  نبا  ماجنارـس  هرابرد  اهتیاور  نیرتبسانم  رابخا ، نیا 
لبج رد  ار  اهنآ  هیواعم  دندرکیم . یهارمه  ار  وا  دـندوب ، نانآ  نایم  رد  یعازخ  لیدـب  نب  ورمع  وبا  الامتحا  و  حاّبـص ، نب  ۀـهربا  نب  رمش 

وبا اهنت  « 4 . » دندش هتشک  دنتخیرگ و  اجنآ  زا  اّما  درک ، تشادزاب  صمح  یکیدزن  رد  لیلجلا 
______________________________

بقع هک  یناسک  زا  ادـج  هک  دوشیم  رهاـظ  یـصخش  هلزنم  هب  شرازگ  نیا  رد  دـّلخم  نب  ۀملـسم  . 3238 ص 3237 - ج 1 ، يربـط ، ( 1)
. دشاب هتسویپ  اهنآ  هب  ادعب  تسا  نکمم  دنکیم . مایق  دندوب ، هتسشن 

، يرقنم  ) دنادیم ینوکس )  ) يدنک هریبه  نب  کلام  ار  هفیذح  یبا  نب  دمحم  لتاق  محازم  نب  رـصن  ص 408 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
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دوب وا  تفالخ  نارود  هتـسجرب  ناربهر  زا  یکی  هیواعم و  ییاورنامرف  نامز  رد  صمح  رد  هدـنک  نارـس  زا  یکی  وا  ص 44 .) نیفص ، ۀعقو 
(. 76 ص 74 - ج 24 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ینوکس ؛ هریبه  نب  کلام  مان  ریز  اهتسرهف  يربط و  عجارم  ك : (ر .

. تسا هابتشا  ثیل ، فرط  زا  دندش  هتشک  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  نایم  رد  رشب  نب  ۀنانک  ندرب  مان  ص 20 . ةالو ، يدنک ، ( 3)
رمش وبا  رشب و  نب  ۀنانک  سیدع ، نبا  زا  يرگید  قثومان  رایسب  تیاور  رد  . 20 ص 18 - ةالو ، يدنک ، ص 110 ؛ ج 2 ، نادلب ، توقای ، ( 4)
اریز تسا ، هدوبن  اهنآ  اب  رشب  نب  ۀنانک  دیدرتیب  دیآیم . هفیذح  یبا  نبا  مان  رانک  رد  نارگید » و   » حاّبص ۀهربا ) نب  لیبحرش   ) نب ۀهربا  نب 
نب دمحم  مامتها  هب  لیلکالا ، ینادمه ، ص 99 ؛ ج 7 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ك : رمش ر . وبا  هرابرد  دش . هتـشک  رکب  یبا  نب  دمحم  اب  ادعب  وا 

بیرک ار  رمش  وبا  ردارب  هابتشا  هب  توقای  ص 12 . ج 29 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  154 ؛ ص 153 - ج 2 ، (، 1980 دادغب ،  ) یلاوح عوکا  یلع 
. دناوخیم ههربا  نب 

ص ج 11 ، رـصتخم ، روظنم ، نبا   ) تشذگرد ای 78  لاس 75  رد  تشاد و  کلملا  دبع  هیواعم و  اب  ياهناتـسود  ياهرادـید  اهدـعب  بیرک 
(. 168 - 166

نامز رد  هک  برک ، يدعم  رمـش و  وبا  نیدشر  وبا  بیرک ، دندوب : ردارب  راهچ  ههربا  ینب  ص 113 ) رصم ، حوتف   ) مکحلا دبع  نبا  هتفگ  هب 
، ینادمه  ) درک جاودزا  صمح  رد  ریمح  هلیبق  سیئر  روکان ، نب  عفیمس  عالکلا  وذ  اب  هبیرک ، نانآ ، رهاوخ  دنتشاد . تنوکس  هزیج  رد  رمع 

لاح نیا  اب  ریخ . ای  تسا  هدرک  تکرش  هنیدم  هب  رصم  نایشروش  رفس  رد  اصخش  رمش  وبا  ایآ  هک  تسا  هدشن  لقن  ص 158 .) ج 2 ، لیلکا ،
. دوب نایشروش  ربهر  راهچ  زا  یکی  ردپ  یثیل ، مییش  هناخ  کیدزن  شاهناخ  دشاب . هدرک  تکرش  هک  تسین  دیعب 

ص:214  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نایماش اب  هارمه  وا  درک و  اهر  ار  وا  هیواعم  تشاد . گنن  دوخ  رب  ار  نادنز  زا  رارف  حبصا ، وذ  يریمح  یتنطلس  نادناخ  رورغم  وضع  رمش ،

زا ثیدح  نیا  سیدع  نبا  دانتسا  هب  رـصم  ناینامثع  تیاور  رد  « 1 . » دش هتشک  گنج  رد  هتسویپ  یلع  رکشل  هب  اجنآ  رد  تفر و  نیفـص  هب 
رد ار  نانآ  دنوادخ  دور . نوریب  نآ  زا  دنیشن و  دیـص  رد  هک  يریت  دننامه  تشگ ، دنهاوخرب  نید  زا  مدرم  یـضعب  : » تسا هدش  لقن  ربمایپ 

«2 «. » تشک دهاوخ  لیلجلا  نانبل و  لبج 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  لقن  هب  شیوخ  تیموکحم  رد  دش  یثیدح  يوار  سیدع  نبا  ناس ، نیدب 

«3 . » تخاس دنج  یلاو  ار  سیق  ردارب  هدابع ، نب  دعـس  نب  دیعـس  ءاعنـص و  یلاو  ار  یمـشاه  سابع  نب  هللا  دیبع  نمی  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یلعی نامثع ، نایلاو  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اهتیاور  یخرب 

______________________________

دبع شردارب  هک  دوشیم  راکـشآ  الماک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  دندش  ینادنز  ریگتـسد و  هک  یناسک  نایم  رد  لیدب  نب  ورمع  وبا  روضح 
، دـمآرب دوب ) هارمه  نامثع  مان  اـب  هتـسویپ  ورمع  وبا  هینک  [ ) لیدـب نب   ] ناـمثع شرگید  ردارب  یهاوخنوخ  ددـص  رد  نیفـص  گـنج  رد  هللا 

هفوک هب  رمع  نب  هللا  دیبع  یتقو  نآ  قبط  رب  هک  دنکیم  لقن  ار  یتیاور  ص 40 ) ج 4 ، ۀباصا ،  ) رجح نبا  ص 245 .) نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، )
هجوتم ار  رادشه  نیا  هللا  دیبع  دزیرن . هنتف  نیا  رد  شنوخ  دشاب  بقارم  هک  داد  رادـشه  وا  هب  تفر و  وا  ندـید  هب  لیدـب  نب  هللا  دـبع  دـمآ ،

. درک وا  دوخ 
خـساپ هللا  دیبع  دش .» هتـشک  هنادرمناوجان  هک  متـسه  لیدب ] نب   ] نامثع مردارب  نوخ  زا  نتفرگ  ماقتنا  ددص  رد  نم  : » داد خـساپ  لیدـب  نبا 

ورمع وبا  هک  تسانعم  نیدـب  دـشاب ، هداد  خر  هفوک  رد  اعقاو  رادـید  نیا  رگا  مشابیم .» مولظم  هفیلخ  نوخ  زا  ماقتنا  ددـص  رد  نم  و  : » داد
زا شیپ  یلع  يودرا  زا  هللا  دیبع  رادید  ماگنه  هب  تسا  نکمم  يوق  لامتحا  هب  لاح ، نیا  اب  تسا . هدش  هتـشک  نارگید  زا  رتدوز  لیدـب  نب 

دنکیم دای  یـسک  ناونع  اب  ورمع  وبا  زا  يدـنک  هک  نیا  تروص  ره  رد  ص 186 .) نیفص ، ۀعقو  يرقنم ،  ) دشاب هداد  يور  نیفـص  گنج 
. تسا یخیرات  یهابتشا  هدرک ، ناریو  ار  ناگتسشنبقع  ياههناخ  رکب  یبا  نب  دمحم  نامرف  هب  هک 
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نب ۀهربا  نیا  (، 211 ص 210 - ج 2 ،  ) يربط لقن  هب  يرـصم  نارمع  نب  ۀـلمرح  زا  یتیاور  رب  اـنب  ص 232 . باـتک ، نـیمه  ك : ر . (- 1)
وضع ههربا و  نب  لیبحرش  نب  ۀهربا  رمش ، وبا  ردپ  يومع  رسپ  ههربا  نب  حاّبـص  نب  ۀهربا  ارهاظ  تخیرگن . هیواعم  نادنز  زا  هک  دوب  حاّبص 

رد لیبحرـش  نب  ۀهربا  (. 160 ص 158 - ج 2 ، لیلکا ، ینادـمه ،  ) دـندوب هدرک  ترجاهم  نمی  زا  هک  دوب  يریمح  یتنطلـس  نادـناخ  یلاع 
(. 154 نامه ،  ) دیزگ تماقا  رهظ  يداو  رد  نمی 

، هماهت رب  حابـص ، نب  ۀـهربا  وا ، و  دوب ، مرـشا )  ) ۀـهربا نمی ، یـشبح  ياورنامرف  رتخد  هناـحیر ، حابـص ، نب  ۀـهربا  ناـنآ  گرزبردـپ  رداـم 
ص 2586- ج 1 ، يربط ،  ) دیآیم رـصم  رد  امرف »  » حتف اب  طابترا  رد  حابـص  نب  ۀهربا  شاهون  مان  درکیم . تموکح  نمی  یلحاس  نیمزرس 

هدرک ینادنز  ار  وا  هیواعم  هک  تسا  دـیعب  نیاربانب  ریخ . ای  تسا  هدرک  تنوکـس  رـصم  رد  هک  تسناد  ناوتیمن  هار  نیا  زا  زج  اما  2587 ؛)
(. ص 235 باتک ، نیمه  ك : ر .  ) دوب وا  هاپس  رد  نیفص  گنج  رد  تسین . نکمم  ریغ  هچرگ  دشاب ،

.306 ص 305 - ج 14 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ص 304 ؛ رصم ، حوتف  مکحلا ، دبع  نبا  ( 2)
م. م . رد ع . رگید  عجارم  . 43 ص 42 - (، 1957 هرهاق ،  ) دیس داؤف  مامتها  هب  نمیلا ، ءاهقف  تاقبط  هرمس ، نبا  ( 3)

(. 1988 ندنل ، . ) تشاددای 2 یسایس ص 150 ، خیرات  : 847 - 630 / 233 مالسا 9 - ردص  رد  نمی  جعدم ،
ص:215  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هرـصاحم نامز  رد  دنج ، رد  یموزخم  هعیبر  یبا  نب  هللا  دـبع  و  «، 1  » ءاعنـص رد  شیرق  لفون  ونب  ناـمیپمه  یمیمت ، یلظنح  هینم )  ) هّیما نبا 
. دنباتشب هفیلخ  يرای  هب  ات  دندوب  هدرک  كرت  ار  دوخ  رهش  رتشیپ  نامثع ، هناخ 

دندیـسر و اج  نادـب  ناوارف  لوپ  اب  رفن  ود  ره  « 2 . » تسکـش شیاپ  نار  هکم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  داـتفا و  بکرم  زا  هعیبر  یبا  نب  هللا  دـبع 
هب ار  مدرم  هک  تفای  ار  هشیاع  دیـسر  هکم  هب  هعیبر  یبا  نبا  یتقو  « 3 . » دروآ دوخ  اب  دوب  هدروآ  درگ  نمی  زا  هک  رتش  يداـیز  دادـعت  یلعی 
هک ره  تفگ  مدرم  هب  هاـگنآ  دـندروآ و  مهارف  وا  يارب  دجـسم  رد  يریرـس  هـک  داد  ناـمرف  دـناوخیم . ارف  ناـمثع  یهاوـخنوخ  جورخ و 

. میاهدامآ نتفر  يارب  تسا  نامثع  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  ناهاوخ 
«4 . » تسویپ ودب  توعد  نیا  ندینش  اب  دوب  هدمآ  جح  ترایز  يارب  رتشیپ  هک  هینم  نب  یلعی 

ماگنه نامثع  هک  یموزخم - صاع  نب  دـلاخ  نب  یلع  ناسیک ، نب  حـلاص  هتفگ  هب  دـنام . ماـکان  هکم  راـهم  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  شـالت 
هاگنآ درپس ؛ ودب  ار  هکم  تراما  تشون و  ياهمان  دوب - هدشن  قفوم  اّما  درامگ  تیالو  هب  شتیبوبحم  ببس  هب  ار  وا  دوب  هدیشوک  هرـصاحم 

، سمش دبع  زا  دیلو  نب  هللا  دبع  مان  هب  یـشیرق  یناوج  دندز ؛ زابرـس  یلع  اب  تعیب  زا  هکم  لها  اّما  دریگ . تعیب  مدرم  زا  هک  تساوخ  وا  زا 
لمج گنج  رد  هشیاع  زا  عافد  هب  هک  دوب  ینایـشیرق  هلمج  زا  دیلو  نب  هللا  دبع  دنکفا . نوریب  ناهد  زا  دیوج و  ار  نآ  هدوبررد  ار  یلع  همان 

«5 . » دش هتشک 
______________________________

(. ص 353 ج 6 ، ۀباصا ، رجح ، نبا   ) تشاد ترهش  زین  هینم  نب  یلعی  شايردام  بسن  هب  وا  ( 1)
نب یلعی  ءاعنـص و  یلاو  ار  هعیبر  یبا  نبا  هّللا  دـبع  وا  اجنیا  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  يدـقاو . زا  لقن  هب  ، 233 ص 231 - لمج ، دیفم  ( 2)

. دش هجاوم  بسا  رب  راوس  یحمج  هیما  نب  ناوفـص  اب  هک  دوب  يرطاق  رب  راوس  هکم  زا  نوریب  رد  هعیبر  یبا  نبا  دـنادیم . دـنج  یلاو  ار  هینم 
، ۀباصا رجح ، نبا   ) هکم هب  ندیـسر  زا  شیپ  هعیبر  یبا  نبا  دیوگیم  هک  ییاهـشرازگ  ارهاظ  دز . نیمز  هب  ار  هعیبر  یبا  نبا  درک و  مر  رطاق 

. تسا تسردان  تفر ، ایند  زا  ( 65 ص 64 - ج 4 ،
ص 3102. ج 1 ، يربط ، ( 3)

گنج رد  هینم  دـناسرب . هرـصب  رد  گنج  هب  ار  دوخ  تسناوتن  شنار  نتـسکش  ببـس  هب  هعیبر  یبا  نبا  . 233 ص 231 - لمج ، دـیفم ، ( 4)
. تخیرگ دیماجنا  تسکش  هب  یتقو  اما  درک ، تکرش 
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نامثع ندش  هتـشک  ماگنه  سمـش  دبع  يدع  نب  یلع  هک  ناسیک  نب  حلاص  رگید  هتفگ  نیا  . 211 ص 210 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)
ار رهش  هرادا  زونه  رمع ، نب  فیس  هتفگ  هب  هک ، دوب  یمرـضح  رماع  نب  هللا  دبع  هکم  ياورنامرف  نیرخآ  تسا . هابتـشا  دوب  هکم  ياورنامرف 

شبایغ رد  ات  دناوخ  هرصب  هب  ار  وا  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  شیومع  رـسپ  ماگنه  نیا  رد  اما  ص 3098 .) ج 1 ، يربط ،  ) تشاد هدهع  رب 
. دنک تراما  رهش  نآ  رب 

ص:216  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رب ار  نامثع  لتق  هانگ  هکم  نایشیرق  و  تشاد . هدهع  رب  ار  نایـشروش  يربهر  هشیاع  دوب . هدیروش  هنیدم  دض  رب  اراکـشآ  نونکا  هکم  رهش 

- یحمج فلخ  نب  ۀیما  نب  ناوفص  دندناوخیم . ارف  نامثع  نوخ  زا  ییوجماقتنا  هب  ار  مدرم  نیشتآ  ياهیناوخزجر  اب  دنداهن و  یلع  شود 
مالسا هداهن  رارف  هب  اپ  هکم  حتف  ماگنه  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یلصا  نانمشد  زا  یکی  شیرق و  نیرید  گرزب و  فارـشا  زا  یکی 

: تفگ نینچ  یلع  هب  باطخ  « 1 - » دورن هنیدم  هب  دنامب و  هکم  رد  داد  هزاجا  وا  هب  مرکا  ربمایپ  ماجنارس  دوب و  هتفریذپن  ار 
. درک ناوتن  دیدرت  نیا  رد  دنتشک و  ار  نامثع  هک  دندوب  بلطملا ، دبع  نادناخ  وت ، نادنواشیوخ  نیقی  هب 

امش رب  شروی  هک  دیتسه  ینامدرم  نیرتهتـسیاش  امـش  و  دشاب ، نایم  رد  ینوخ  هبلاطم  هکنآیب  دوب ، یهاوخگنج  ملظ و  رـس  زا  همه ، نیا 
«2 . » دیباتشب نایرکشل  يا  سپ  تسا . راوازس 

یّلـص دمحم  نامز  رد  هک  هنیدم  لها  اب  دحتم  نیرید  نمـشد  زا  یهاوخنوخ  يارب  تفای  یتصرف  ارهاظ  مشاه ، ینب  هیلک  نتخاس  مهتم  اب  وا 
. دندوب هدرمش  راوخ  ار  نایکم  هلآ  هیلع و  هّللا 

: درک مهتم  ار  یلع  دوب ، هدز  نماد  هنیدم  رهش  رد  هنتف  نیا  رب  دمع  هب  هک  يدرم  مکح ، نب  ناورم 
: ياهدرک نینچ  افخ  رد  دیدرتیب  ياهدربن ، موجه  درم  نآ  رب  اراکشآ  رگا  یلع ! يا 

و دـناهدرک . فارتـعا  تیاـنج  نیا  هب  ود  ره  رکب ،) یبا  نب   ) دـمحم تسا و  هتـشک  ار  هدروخلاـس  درم  نیا  هک  راـمع  دـیوگیم  همادا  رد  وا 
درم نیرتکیدزن  نانآ  دوب ! هدروآ  دیدپ  ار  یمیظع  رـش  هدـیزرو و  دانع  دوخ  اب  یلع  نیاربانب  « 3 . » دـناهدش فّلکم  صاصق  رب  مدرم  نونکا 

ات هیواعم  ای  دوخ  وا  رگا  هک  دـیاشگیم  دـیدهت  هب  نابز  نینچ  ناورم  دـندوب ؛ هدـناسر  لتق  هب  هنیدـم  رد  ار  رـش  هب  درم  نیرترود  ریخ و  هب 
هک ار  یتیانج  یخلت  یلع  دننامب ، هدنز  لاس  نآ  نایاپ 

______________________________

هدناجنر و ار  وا  حمج  ینب  زا  یـضعب  تموصخ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  . 247 ص 246 - ج 3 ، ۀـباصا ، رجح ، نبا  ( 1)
نیا اب  ص 261 .) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دـناهتخیرگ وا  یهاوخ  نیک  غیت  مد  زا  نانآ  هک  تسا  هدرک  فسأت  زاربا  لمج ، گـنج  زا  سپ 

ص 705؛ ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا   ) دوب یحمج  بطاح  نب  دمحم  درکیم ، ینابیتشپ  یلع  زا  هک  یکدنا  نایمشاه  ریغ  زا  یکی  لاح ،
. دوب نیتسخن  هباحص  زا  یکی  دنزرف  دش و  هداز  هشبح  رد  وا  ص 250 .) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،

بلط بلطی ، ياج  هب  درک ؛ حیحـصت  فلخ  نب  ۀیما  نب  ناوفـص  هب  دـیاب  ار  ناوفـص  نب  ۀـیما  نب  ناوفـص  ص 181 . دـیهمت ، رکب ، نبا  ( 2)
. تسا حیحص 

نامثع نوخ  هبلاطم  هنوگ  ره  در  هب  شفارتعا  تسا  نکمم  دوب . هدرک  تکرش  گنج  نیا  رد  ای  نامثع  لتق  رد  رامع  هک  تسا  فورعم  ( 3)
. دشاب هتشاد  هراشا 

ص:217  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دیشچ دهاوخ  دندوب  هدش  بکترم  نانآ 

زا سپ  یکی  اهریـشمش  داـتفا و  نیمز  رب  ناـمثع  شعن  یتقو  هک  ومه  دروآ ؛ رذـع  یلع  يارب  دـناوتیم  یـسک  هچ  دیـسرپ  مازح  نب  میکح 
رد میکح  اّما  « 2 . » دندرک ینابیتشپ  وا  زا  لیابق  نامدرم  زا  یکدنا  و  تفر ، تفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  دندمآیم ، دورف  وا  ندـب  رب  يرگید 
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لمج گنج  رد  تسویپ و  نایشروش  هب  هللا  دبع  شدنزرف  دوشن . گنج  دراو  وا  دض  رب  هک  دوب  هتفرگ  میمصت  هدرک و  تعیب  یلع  اب  هنیدم 
شردـپ دـش . فرحنم  شردـپ  هار  زا  يو  هک  تشاد  راهظا  تفای ، ناگدرم  نایم  رد  گـنج  هنحـص  رد  ار  وا  رکیپ  یلع  یتقو  دـش . هتـشک 

«3 . » تفرگن رارق  شنزرس  دروم  تسشن  هناخ  رد  تعیب  زا  سپ  دهد و  يرای  ار  ام  تسناوتن  یتقو  میکح 
نانآ و  دنکیم ، دای  هتـسد  هس  زا  اهنت  دوخ  رعـش  رد  وا  تشاد . رواب  نامثع  نتـشک  رد  یلع  یتسدمه  هب  نارگید  زا  رتمک  صاع  نب  دـیعس 

«4 . » دنشکیم امرحم »*«  هنیدم  رد  ار  ماما  دنشکیم و  رس  لظنح  زا  ياهنامیپ  هک  نایرصب  نایفوک و  نایرصم ، زا  دنترابع  ارهاظ 
وا رب  یتبرض  اراکشآ  دوخ   » یلع ناورم - ریبعت  هب  انب  هچ - رگا  نتخادنا ، مالّسلا  هیلع  یلع  ندرگ  هب  امیقتسم  ار  نامثع  لتق  تیلوئـسم  همه 

نوخ هبلاطم  هن  یلـصا  فدـه  اریز  دروآ ؛ مهارف  نایکم  ییاـهن  شروش  يارب  ار  يرتبساـنم  هنیمز  یـسایس  ظاـحل  هب  دوب ،» هدرواـین  دورف 
. دوش نییعت  يدـعب  هفیلخ  باختنا  يارب  تسیابیم  هک  دوب  ییاروش  زا  وا  فذـح  دوخ و  ماـقم  زا  وا  نیـشناج  يراـنکرب  هک  مولظم ، هفیلخ 

یمرج دوش ؛ تازاجم  هیبنت و  مرج  کیرـش  ماهتا  هب  تسیاـبیم  زین  درکیم  يرادـفرط  وا  زا  هک  ره  دوب ، یلـصا  مرجم  یلع  رگا  یهگناو ،
«. دناوخیم ناطلس  لتق  كانلوه  تیانج   » ار نآ  اصخشم  یناتیاک  هک 

نیا دـنروآ . موـجه  یلع  رب  هنیدـم  رد  هک  دـش  داهنـشیپ  ادـتبا  دـندرک ، رازگرب  هشیاـع  هناـخ  رد  يرهز ، هتفگ  هب  هک ، یگنج  ياروـش  رد 
رامش هک  دندرب  یپ  اریز  دش ، در  هلصافالب  داهنشیپ 

______________________________

.181 ص 180 - نامه ، ( 1)
ص 179. نامه ، ( 2)

ص 393. لمج ، دیفم ، ( 3)
ناک نم  و  ملاسملا ؛ مرحملا  دجنملا ، رد  تسا . هابتشا  ارهاظ  هک  تسا  هدرک  همجرت  مارحا » لاح  رد   » باتک یسیلگنا  هدنسیون  ار  امرحم  * 

ص نیفص ، هعقو  يرقنم ،  ) نیفص ۀعقو  راتـساریو  تسا . هدمآ  زین  کیلع  هاذا  مرحی  يا  کنع » مرحمل   » هنا لاقی  کمیرح . کتیامح و  یف 
م. ۀجحلا - يذ  رخآ  یف  هولتق  مهنا  دارا  وا  ۀمذ . ۀمرح و  هل  يا  امرحم : تسا  هدروآ  تشاددای 4 ) 85 ؛

ص 180. دیهمت ، رکب ، نبا  ( 4)
ص:218  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نکمم هیواعم  هک  لیلد  نیا  هب  رتشیب  دـیدرتیب  دـش ؛ در  زین  ماش  رد  هیواعم  هب  نتـسویپ  حرط  تسا . نانآ  رب  نوزفا  هنیدـم  لها  نارواـگنج 
رثأتم نامثع ، نوخ  هبلاطم  يارب  نایرـصب  زیهجت  هرـصب و  يوس  هب  تکرح  مزع  دنک . لیمحت  هدـش  يزیرهمانرب  ياروش  رب  ار  دوخ  رظن  دوب 

دوخ هاوخلد  یگنج  گرب  زاس و  دنک و  دامتعا  اجنآ  مدرم  راوتـسا  تیامح  هب  دناوتیم  تفگیم  هک  دوب  رماع  نب  هللا  دـبع  تاجاجتحا  زا 
مهرد رازه  دـصراهچ  هک  دوشیم  هتفگ  درک . کمک  دوب  هدروآ  تسد  هب  نمی  زا  هک  ییاههیامرـس  زا  هینم  نب  یلعی  « 1 . » دروآ مهارف  ار 
«2 . » تخادرپ هشیاع  فورعم  رتش  يارب  رانید  داتشه  گنج  هب  یناوخارف  زا  سپ  وا  درک . هدامآ  بکرم  یشیرق  درم  داتفه  يارب  داد و 

؟ مگنجب هک  دـیهدیم  نامرف  نم  هب  ایآ  تفگ  هشیاـع  دـنک . جورخ  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندمآ و  هشیاـع  دزن  ریبز  هحلط و  ماـگنه  نیا  رد 
ناناملـسم ناـیم  ياروش  هب  ار  شیوخ  روما  یهاوخب  ناـنآ  زا  دـش و  هتـشک  موـلظم  ناـمثع  هک  ینک  هاـگآ  ار  مدرم  اـت  هکلب  ریخ  : » دـنتفگ

روضح « 3 «. » يزاس رارقرب  یتشآ  نانآ  نیب  دوب و  هداهن  ياج  رب  ناشیارب  باطخ  نب  رمع  هک  دـنریگ  رارق  یعـضو  نامه  رد  و  دـنراذگاو .
تفـالخ رد  هک  يدرم  ود  ناـیم  دوب  ياهطـساو  هک  يور  نآ  زا  مه  نینمؤملا و  ما  ماـقم  رد  شناوارف  ذوفن  لـیلد  هب  مه  دوب ، مزـال  هشیاـع 

. دندوب رگیدکی  بیقر 
دورطم نالتاق  اب  طاـبترا  ببـس  هب  هحلط  هک  یتروص  رد  نونکا  اـّما  دوب ، هدرک  یناـبیتشپ  هحلط  زا  اراکـشآ  ناـمثع  گرم  زا  شیپ  هشیاـع 

. دنک ینابیتشپ  ریبز  زا  ات  دوب  هدامآ  ارهاظ  دشیم 
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ای و  « 4  » دصشش نیب  يدارفا  اب  یّکم  نایشروش  لاس 36  یناثلا  عیبر  هام  رخاوا  رد  الامتحا 
______________________________

ص 3102. ج 1 ، يربط ، 222 ؛ - 221 ص 219 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) درک مهارف  رتش  دـصراهچ  گنج  نیا  يارب  یلعی  ناـسیک ، نب  حـلاص  هتفگ  هب  ص 3102 . ج 1 ، يربط ، ( 2)

هشیاع ادتبا  هتخورف و  هشیاع  نارادفرط  زا  یکی  هب  ار  رتش  نیا  هنوگچ  دنکیم  لقن  هک  هنیرع ، ونب  زا  يدرم  هب  بوسنم  دنلب  ناتـساد  (. 222
. تسا هدرک  یهارمه  راق  وذ  ات  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  بأوح و  ات  ار 

. تسا یگتخاس  الماک  (، 3111 ص 3108 - ج 1 ، يربط ، )
دنک تکرح  هرـصب  يوـس  هب  هک  تشاداو  ار  هشیاـع  ریبز  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  رتـشا  ص 223 . ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 3)

(. ص 3200 ج 1 ، يربط ، )
وبا ياج  هب   ) رکب وبا  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  ناـنآ  ناـیم  رد  وا  ص 3105 .) ج 1 ، يربـط ،  ) تسا هتفگ  ساـبع  نب  هللا  دـبع  ار  ددـع  نیا  ( 4)

یتدم ددنویپب و  نانآ  هب  تسناوتیمن  دوب و  ریپ  رایسب  دوخ  ناوفص  ارهاظ  دربیم . مان  ار  یحمج  هیما  نب  ناوفص  دنزرف  هللا ، دبع  و  هرکب ،)
رد هک  یناسک  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دش . ریبز  نب  هللا  دبع  تخـسرس  نارادـفرط  زا  اهدـعب  هللا  دـبع  شدـنزرف  تشذـگرد . نآ  زا  سپ  هاتوک 

شاهدازردارب دربیم : مان  ریز  دارفا  زا  ناوفـص ، نب  هللا  دبع  زا  هتـشذگ  دـندنام ، یقاب  دـندرک و  تکرـش  لمج  گنج  رد  حـمج  ینب  نایم 
، ناوفص نب  میکح  نب  ییحی 

ص:219  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ناورم دیسر . رفن  رازه  هس  هب  نانآ  رامش  دنتسویپ و  نانآ  هب  زین  رگید  یخرب  هرصب  هار  رد  دندش . گنج  مزاع  رفن  دصهن  رگید  عبانم  رب  انب 

منک و مالـس  هفیلخ  ناونع  هب  ناتمادک  هب  : » دیـسرپ نانآ  زا  تفر و  ریبز  هحلط و  دزن  دندوب ، هدرپس  ودـب  ار  ناذا  نتفگ  هک  نومیم » رئب   » رد
ایآ  » تفگ داتـسرف و  ناورم  دزن  هشیاع  دـندرک . هراشا  دوخ  ردـپ  هب  کی  ره  هحلط  نب  دـمحم  ریبز و  نب  هللا  دـبع  میوگ »؟ ناذا  يو  مان  هب 

؟ يزادنا ییادج  ام  نیب  یهاوخیم 
«1 . » دندیسر هرصب  هب  هکنیا  ات  تفرگ  هدهع  هب  ار  زامن  تماما  ریبز  نب  هللا  دبع  دوش .» زامن  ياوشیپ  ماهدازرهاوخ 

صاع نب  دیعس  «، 2  » سنخا نب  ةریغم  نب  ۀبتع  هتفگ  هب  داد . يور  رـضاح  نایوما  نایم  رد  يّدج  یفالتخا  قرع » تاذ   » رد ناشتماقا  ماگنه 
نانآ تاّین  زا  یلع  ات  دوب  هدش  هتـشاد  ناهنپ  الامتحا  رما  نیا  درک . وجوسرپ  ناشدصقم  هرابرد  نانآ  زا  تفر و  شنارای  ناورم و  رادید  هب 

. تسا نارتش  تشپ  رب  امش  یهاوخنوخ  هک  دیوریم  اجک  : » تفگ دیعس  دوشن . ربخاب 
نالتاق همه  دـیاش  میوریم  : » دـنتفگ شناراـی  ناورم و  دـیهدم .» نتـشک  هب  ار  ناـتدوخ  دـیدرگزاب و  شیوخ  ياـههناخ  هب  ناشدیـشکب و 
خـساپ یتقو  داد . دیهاوخ  یـسک  هچ  هب  ار  تفالخ  دـیدش  زوریپ  رگا  هک  دیـسرپ  ریبز  هحلط و  زا  دیعـس  ماگنه  نیا  رد  میـشکب .» ار  نامثع 

: دنداد
يارب وت  اریز  يراپـسب  نامثع  نادنزرف  هب  ار  نآ  هک  تسا  رتهب  : » دوشگ ضارتعا  هب  بل  دـننیزگرب ،» مدرم  هک  یـسک  ره  هب  ام ، زا  یکی  هب  »

: دنداد خساپ  نانآ  اّما  يوریم .» ومه  یهاوخنوخ 
______________________________

دبع هشیاع  ردارب  ص 125 .) ج 11 ، حرـش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) هعیبر نب  ۀـمقلع  نب  بیبح  نب  بویا  فلخ و  نب  ۀـیما  نب  دوعـسم  نب  رماع 
فنخم وبا  هتفگ  هب  درکن . تکرـش  گنج  رد  رمع  نب  هللا  دـبع  تشادـن . ياهدـمع  مهـس  اما  دـش  راپـسهر  هشیاع  رطاخ  هب  ارهاـظ  نمحرلا 

ادـتبا زا  هکنانچ  هشیاـع ، هب  نتـسویپ  زا  ار  هصفح  دوخ  رهاوخ  يو  ص 3101 ) ج 1 ، يربـط ،  ) رمع نب  فیـس  و  ص 225 ) ج 6 ، نامه ، )
لتق رد  هک  نیا  هب  ماهتا  ربارب  رد  وا  زا  اما  دوب ، فلاخم  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  یسایس  رظن  زا  هچرگ  رمع  نبا  درک . عنم  تشاد ، يدصق  نینچ 
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(. ص 99 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، هنومن  يارب  ك : ر .  ) درکیم عافد  تخس  تسا ، هتشاد  تسد  نامثع 
يارب ار  ریبز  هشیاع ، هک  تفگ  دـیاب  فنخم ، وبا  ناسیک و  نب  حـلاص  هتفگ  هب  سابع . نبا  زا  لقن  هب  . 3106 ص 3105 - ج 1 ، يربط ، ( 1)

(. ص 225 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوب نانآ  نیرتهدروخلاس  وا  هچ  دیزگرب ، زامن  تماما 
، دیفم  ) دش هتشک  لمج  گنج  رد  هللا  دبع  دنریگب . ار  ناشردپ  نوخ  ماقتنا  ات  دندوب  رضاح  اجنآ  رد  دیدرتیب  هللا  دبع  شردارب  هبتع و  ( 2)

زین دیفم  داشرا  رد   ) دوب ناگدشهتـشک  نایم  رد  زین  قیرـش  نب  سنخا  نب  نامثع  یبا  نب  هللا  دـبع  نانآ  هدازردارب  (. 394 ص 393 - لمج ،
، دهد شتاجن  درک  یعـس  دید و  رارف  لاح  رد  ار  وا  هک  تشاد  راهظا  شگرم  هرابرد  هک  تسا  لقن  یلع  زا  تسا .) هدمآ  روطنیمه  شمان 

(. ص 394 لمج ، دیفم ، نامه ؛  ) دشن هدینش  دنناسرن  رازآ  وا  هب  هک  نیا  رد  شنامرف  اما 
ص:220  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زا ار  تفالخ  ات  مشوکیم  نم  هک  دـینیبیمن  رگم  : » تفگ دیعـس  میراپـسب .»؟ ناشنادـنزرف  هب  ار  نآ  میراذـگب و  ار  نارجاهم  ناگرزب  ایآ  »
«1 . » تشگزاب سپس  و  مرب »؟ نوریب  فانم  دبع  ینب 

ای هحلط  عفن  هب  ار  وا  هک  دیدیمن  تحلـصم  ارهاظ  دوب و  هتـسویپن  دندوب  هدرک  موکحم  ار  یلع  هک  یناگدنیارـس  هب  وا  هک  تسا  هدـش  لقن 
رظن نتفریذپ  اب  هبعش  نب  ةریغم  تفگ ؛ كرت  ار  اجنآ  صاع  نب  دیعس  اب  هارمه  زین  دیسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  دزاس . مورحم  تفالخ  زا  ریبز 

اب هارمه  « 2 ، » دـیلو نابا و  نامثع  نادـنزرف  رگید ، نایوما  نایم  رد  دـندرگزاب . يو  اـب  هک  تساوخ  اـجنآ  رد  رـضاح  فیقث  ياـضعا  زا  وا 
«3 . » دنداتفا هار  هب  تشادیم ، ناهنپ  ار  شیوخ  موش  تاّین  ارهاظ  هک  ناورم 

ریبز دنبلط . يرای  یـسک  هچ  زا  دندرگزاب و  اجک  هب  هک  دش  فالتخا  نانآ  نایم  فقوت  نیا  زا  سپ  دشاب ، ّقثوم  هریغم  نب  ۀبتع  تیاور  رگا 
؛ درک تروشم  یثیل  صاّقو  نب  ۀمقلع  شکیدزن  رای  اب  هحلط  هک  یلاح  رد  دوب ؛ ماش  هب  نتفر  ناهاوخ  وا  درک . تروشم  هللا  دبع  شدنزرف  اب 

«4 . » دنور هرصب  هب  هک  دندرک  تقفاوم  نانآ  ریدقت  ره  هب  دادیم . حیجرت  ار  هرصب  وا 
. تسین لمتحمان  يرما  دنوش ، دحتم  هیواعم  اب  دنتشاد  تسود  شدنزرف  ریبز و  هک  نیا 

هدرک ریبز  هب  ییاهداهنـشیپ  صوصخ  نیا  رد  هیواعم  هک  دسریم  رظن  هب  هّتبلا  دندوب . فلاخم  ياهشیدنا  نینچ  اب  دـیدرتیب  هشیاع  هحلط و 
ریبز هب  ياهمان  دـندوب - هرـصب  رد  هکم  نایـشروش  هک  یتقو  ـالامتحا  هیواـعم - فنخم ، نب  دیعـس  نب  ییحی  فنخم ، وبا  ردـپ  هتفگ  هب  دوب .

دنهاوخ تیمـسر  هب  هفیلخ  ناونع  اـب  ار  ریبز  شنارادـفرط  وا و  دوخ  هک  داد  لوق  ددـنویپب و  وا  هب  ماـش  رد  هک  درک  توعد  ار  وا  تشوـن و 
ریبز نب  هللا  دـبع  اب  هشیاع  دـندش . ناساره  ادـج  ربخاب و  نآ  زا  هشیاع  هحلط و  اّما  درادـب ، ناهنپ  ار  توعد  نیا  اـت  دیـشوک  ریبز  تخاـنش .

؛ درک تبحص 
______________________________

ص 3103. ج 1 ، يربط ، ( 1)
. دشاب هدرک  تکرش  لمج  گنج  رد  يو  هک  دسریمن  رظن  هب  دوشیمن . هدرب  مان  ورمع ، نامثع ، رسپ  نیرتگرزب  زا  ( 2)

يارب ماع  ألم  رد  هک  تسا  هدـش  فیـصوت  نینچ  صاـع  نب  دیعـس  ( 24 ص 23 - ج 5 ، تاـقبط ،  ) دعـس نبا  زا  یهباـشم  شرازگ  رد  ( 3)
هدنام یقاب  نیفـص  لمج و  ياهگنج  یط  رد  هک  ییاجنامه  ددرگیمزاب ، هکم  هب  سپـس  دناوخیم و  هبطخ  دندوب  هدمآ  درگ  هک  یمدرم 

. دندش هرصب  راپسهر  هک  دوب  یناسک  نایم  رد  دلاخ  نب  هللا  دبع  يومع  رسپ  دیسا ، نب  باتع  نب  نمحرلا  دبع  دوب .
ص 3104. ج 1 ، يربط ، ( 4)

ص:221  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تفلاخم وا  اب  هحلط  اریز  دنک ، نینچ  تسا  هتساوخیم  هک  تفگ  ادتبا  ریبز  ددنویپب . هیواعم  هب  دهاوخیم  ایآ  هک  دیسرپ  شردپ  زا  هللا  دبع 

هراـفک تهج  ار  ياهدرب  تفاـت ، دـهاوخرب  يور  هک  دوب  هدروخ  دـنگوس  نوچ  نکیل  هتـشگزاب . دوـخ  هدـیقع  زا  دـعب  اـّما  تسا . هدرکیم 
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«1 . » دناوخ ارف  گنج  هب  ار  رکشل  درک و  دازآ  دوخ  دنگوس  نتسکش 
وبا و  « 2  » یعازخ نیصح  نب  نارمع  دیجن  وبا  فینح ، نب  نامثع  مالّسلا ، هیلع  یلع  یلاو  دیـسر ، هرـصب  یکیدزن  هب  نایـشروش  هاپـس  یتقو 

. دوش ربخاب  نانآ  تاین  زا  ات  تشاد  لیسگ  ار  یلؤد  دوسالا 
هچ يارب  دندیـسرپ  اهنآ  زا  دـندرک . دروخرب  شناراـی  هشیاـع و  اـب  « 3  » هرـصب هب  هکم  هار  رد  دوـب  یهاـچ  هـک  یـسوم ، وـبا  رفح  رد  ناـنآ 

یلع هب  يرادافو  رد  هک  دوسـالا  وبا  « 4 . » میراپـسب اروش  هب  ار  ینیـشناج  هلأسم  هک  نیا  يارب  نامثع و  یهاوخنوخ  يارب  دـنتفگ  دـیاهدمآ ؟
هشیاع دوخ . شیپ  زا  ای  ياهدمآ  هدنام  ياج  رب  ادخ  لوسر  زا  هک  يروتـسد  رب  انب  ایآ  دیـسرپ  هشیاع  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هدوب  دزنابز 

، دزیم هناـیزات  اـب  ار  ناـمدرم  وا  اریز  میدـش  نیگمـشخ  ناـمثع  رب  اـم  : » تفرگ یمیمـصت  نینچ  دـش  هتـشک  ناـمثع  یتـقو  هک  داد  خـساپ 
موجه وا  رب  امـش  اـّما  داد . تراـما  ار  دـیلو  دیعـس و  دوب ، هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  ناناملـسم  همه  هب  قـلعتم  مرخ  زبـس و  ياـهنیمزرس 

(، هنیدـم  ) مارح رهـش  تمرح  دیتسکـش ، ار  مارح  رما  هس  تمرح  میتسـش ، هاـنگ  زا  یبآ  فرظ  نوـچمه  ار  وا  اـم  هکنیا  زا  سپ  دـیدروآ و 
«5 . » مارح هام  تمرح  تفالخ و  تمرح 

______________________________

ياهلوپ عیزوت  رد  شداهنشیپ  اب  هحلط  ینابیتشپ  هب  شدنزرف  دید  یتقو  ریبز  هک  دوشیم  هتفگ  . 258 ص 257 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
تخـس دوـمن ، شنزرـس  ار  وا  يرادـفرط و  ناـنآ  زا  هشیاـع  درک و  تفلاـخم  اـهنآ  تیاـمح  بلج  يارب  نایرـصب  هب  هرـصب  رد  لاـملا  تیب 

. تسویپ دهاوخ  هیواعم  هب  هک  درک  دیدهت  ریبز  سپس  تفشآرب .
(. ص 287 لمج ، دیفم ، )

هرـصب هب  ار  وا  رمع  دوب . هدرک  لمح  هکم  حـتف  رد  ار  هعازخ  مچرپ  دروآ و  مالـسا  ربیخ  لاس  رد  اـی  ادـتبا  رد  هک  دوب  ياهباحـص  زا  وا  ( 2)
(. ص 26 ج 5 ، ۀباصا ، رجح ، نبا   ) دهد میلعت  ار  مدرم  ات  داتسرف 

ص 294. ج 2 ، نادلب ، توقای ، ( 3)
فینح نب  ناـمثع  هب  یـسوم  وبا  رفح  زا  ریبز  هحلط و  یبلک ،) زا  لـقن  هب   ) فنخم وبا  تیاور  هب  اـنب  ص 225 . ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 4)
دنتفگ وا  هب  ود  ره  درک ، تروشم  هلبج  نب  میکح  سیق و  نب  فنحا  اب  فینح  نبا  دـهد . رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  یلاو  رـصق  هک  دنتـشون 
گنج زا  تساوخیم  یلاو  اما  دننک . هلباقم  نانآ  اب  دنوش ، رهش  دراو  نایشروش  هکنآ  زا  شیپ  دنریگرب و  حالس  ات  دناوخ  ارف  ار  نایرـصب 

نیا ياـعدا  قبط  رب  هکنیا  دوش . ربخاـب  ناـنآ  هزیگنا  زا  اـت  دتـسرفب  ار  نیـصح  نب  نارمع  دوسـالا و  وبا  تفرگ  میمـصت  دزرو و  يراددوخ 
یبا نبا   ) دـیامنیم لـمتحمان  داد ، رادـشه  وا  هب  نایـشروش  هب  تبـسن  درک و  تفاـیرد  یلع  زا  ياهماـن  ماـگنه  نیا  رد  فـینح  وـبا  تیاور 

(. 313 ص 311 - ج 9 ، حرش ، دیدحلا ،
. تسا هدوب  هشیاع  جیار  ياهلالدتسا  هدش ، رکذ  شنافلاخم  زا  اجنیا  رد  هک  یمرج  هس  روبزم و  ماهتا  هس  ارهاظ  ( 5)

ص:222  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد دوسالا  وبا  هن »؟ نامثع  رب  امش  ریشمش  زا  اّما  میوش  كانمشخ  امش  رب  نامثع  ریشمش  زا  ایآ  دیدش . مرج  نیا  بکترم  هناملاظ  امـش  سپ 

هناخ رد  هک  داد  نامرف  وت  هب  وا  ياهدوب ؟ ادـخ  ربمایپ  سوبحم  وت  هک  یلاـح  رد  ناـمثع ، هناـیزات  اـم و  ریـشمش  هب  هچ  ار  وت  : » تفگ خـساپ 
»؟ دیوگ نیا  زا  ریغ  ینخـس  ای  دگنجب  نم  اب  هک  تسه  یـسک  ایآ  : » تفگ هشیاع  ياهتخادنا .» رگیدکی  ناج  هب  ار  مدرم  نونکا  اّما  ینیـشنب 

: تفگ هشیاع  يرآ .» : » دنداد خساپ  نارمع  دوسالا و  وبا 
. دوب هتفر  مدرم  نایم  هب  ناـمثع  یهاوخنوخ  اـب  تفلاـخم  يارب  هک  دوب  « 1  » رامع شدوصقم  رماـع »؟ ینب  ناـگیامورف  زا  تسا . یـسک  هچ  »

شرـش زا  هن  ریخ ، : » تفگ نارمع  ینکیم »؟ هاگآ  نیا  زا  ارم  وت  ایآ  نارمع ! : » دیـسرپ دـشاب ، هتفر  دـنت  اداـبم  هک  نآ  میب  زا  ارهاـظ  هشیاـع 
هب بل  هشیاع  وگب .» یهاوخیم  هچ  ره  مزاسیم ، تهاگآ  نم  اّما  : » درک ضارتعا  هشیاع  هب  دوسالا  وبا  شکین .» زا  هن  مزاـسیم و  تهاـگآ 
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ياـهریت زا  يریت  اـب  ار  رتـشا  ناتـسب ، ناـمثع  ماـقتنا  هب  ار  رکب ) یبا  نب  دـمحم  شردارب   ) مّمذـم ناـج  ادـنوادخ ، : » تفگ دوـشگ و  نـیرفن 
«2 «. » زادناورف دنک  نامثع  يارب  هک  یهاچ  نامه  رد  ار  رامع  ریگ و  هناشن  تریذپاناطخ 

راطخا وا  هب  رتشا  تشذگ ، هک  نانچ  اریز  درک ؛ راکـشآ  يرتشیب  حوضو  اب  نامثع  نوخ  بلط  رد  ار  شیاهیزابلغد  رتشا ، رب  هشیاع  نیرفن 
«3 . » تسا هدوب  فلاخم  لتق  نیا  اب  رتشا  هک  دنتسنادیم  ناگمه  دوب و  هتخاس  شهاگآ  تنوشخ  هیلع  مالّسلا  هیلع  یلع  رادشه  زا  هداد و 

هب ار  هشیاع  رظن  دروم  صخـش  هدـناسر و  يرای  ربمایپ  ینیـشناج  ماقم  رد  یلع  باـختنا  هب  اریز  دوب  هتفرگ  رارق  هشیاـع  بوضغم  نونکا  وا 
اب هک  دوب  هتخاس  راداو  شاهتساوخ  مغر 

______________________________

« نابز نیرتحیـصف   » اب هک  تسا  هدـید  ار  هشیاـع  لـمج ، گـنج  زا  لـبق  تسرد  وا  هک  دـنکیم  تیاور  هحلط  نب  یـسوم  يدـقاو ، هتفگ  هب 
ص 309- لمج ، دـیفم ،  ) دـیوگب نخـس  نامثع  هرابرد  دـنهاوخیم  وا  زا  مدرم  هک  یماـگنه  دروآیم ، ناـبز  رب  ار  اهلالدتـسا  هنوگنیمه 

(. 240 ص 309 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 310 ؛
. دوب یموزخم  هعیبر  یبا  ونب  يالوم  سنع و  نب  مای  نب  ربکا  رماع  ونب  زا  کلام  نب  رماع  هداون  رامع  ( 1)

. دوب هدوتس  يانعم  هب  دمحم ، يارب  سانج  یعون  هدیهوکن  يانعم  هب  مّمذم  . 296 ص 295 - ج 2 ، نایب ، ظحاج ، ( 2)
. دهدیم شهاک  ار  هشیاع  نیرفن  نحل  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ، لقن  دوسالا  وبا  شرازگ  زا  ار  يرتمیالم  ریبعت  یبعش 

هک دـیوگب  دـناوخیم ، رماـع  یبا  نبا  هدـشدازآ )  ) قیلط ار  وا  هک  فینح ، نب  ناـمثع  هب  هک  تساوخ  دوسـالا  وبا  زا  هشیاـع  وا  هتفگ  هب  اـنب 
هدش هدناوخ  رماع  یبا  نبا  قیلط  فینح ، نب  نامثع  ارچ  تسین  مولعم  (. 274 ص 273 - لمج ، دیفم ،  ) دگنجب وا  اب  دهاوخیم  تسا  هدینش 

. تسا
سپ يدوب ، فلاخم  نامثع  نتشک  اب  وت  : » تفگ رتشا  کلام  هب  همقلع  هک  تسا  هدش  لقن  رثا  نیا  رد  ص 3200 ، ج 1 ، يربط ، ك : ر . ( 3)

ص 1313 ۀنیدملا ، خیرات  تسا ، هتفگ  ینخس  نینچ  مه  هبش  نبا  یگنجب »؟) یلع  زا  ینابیتشپ  هب  و   ) يور هرـصب  هب  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ 
ص 397. ج 1 ، رابخالا ، حرش  نامعن ، و 

ص:223  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دش يرادربهرهب  دز ، مه  رب  ار  هرصب  یلخاد  شمارآ  هک  ینومیمان  مجاهت  هیجوت  يارب  اهدعب  هشیاع  هدنبیرف  ياهاعدا  زا  دنک . تعیب  یلع 
هب ار  مدرم  درک و  تقفاوم  یلاو  دتـسیاب . یـشروش  هاپـس  لباقم  رد  هک  درک  هیـصوت  فینح  نب  نامثع  هب  رهـش  هب  تشگزاب  رد  دوسالا  وبا 

هاپـس یتقو  « 1 . » دـنام فرطیب  لـمج  گـنج  رد  دـنک و  کـمک  نینمؤملا  ما  هب  دوب  لـیام  ارهاـظ  نیـصح  نب  نارمع  دـناوخ . ارف  گـنج 
. دنتفر نانآ  ییورایور  هب  نایرـصب  یلاو و  درک ، فقوت  میلـس  ینب  هلحم  یکیدزن  رد  دـش و  هرـصب ، زا  نوریب  رازاب  دـبرم ، دراو  نایـشروش 
زا هک  تفگ  دوب ، هدش  یـشنزرس  لباق  لامعا  بکترم  نامثع  هکنیا  هرابرد  هشیاع  بلاطم  رارکت  اب  دـناوخ و  هبطخ  نانآ  يارب  ادـتبا  هحلط 

نیا تعیب  یتروشم  اـی  قفاوت  نودـب  دروآ  موجه  وا  رب  يدرم  هاـگنآ  [ » داد همادا  هحلط  . ] تسا هدرک  نینچ  وا  دـنک و  هبوت  دناهتـساوخ  يو 
ارف ناـمثع  یهاوـخنوخ  هـب  ار  امــش  اـم  ناـس  نیدـب  دـندرک . يراـی  ار  وا  اوـقتیب  كاـپان و  نادرم  یخرب  تـشک . ار  وا  و  دوـبر ، ار  تـّما 
رب تفگ و  نخس  نینطرپ  اسر و  ییادص  اب  هشیاع  سپس  تفگ و  نخس  هباشم  ینحل  اب  زین  ریبز  تسا » هدیدمتس  هفیلخ  وا  اریز  میناوخیم ،

. درک دیکأت  اروش  لیکشت  ترورض 
ار رگیدکی  هصالخ ، دنتسناد . وگغورد  ار  نانآ  یخرب  دنیوگیم ، تسار  دنتفگ  یخرب  دنکفا ، هقرفت  نایرصب  نایم  رد  روشرپ  نانخـس  نیا 

نایرکشل فینح ، نبا  ماظن  هراوس  هدنامرف  هلبج ، نب  میکح  دنتسویپ . هشیاع  هب  یهورگ  دندش . هدنکارپ  سپـس  دندز و  شیوخ  ياهنیلعن  اب 
، دندش گنج  يایهم  نانآ  دناوخ . ارف  دندشیم - هدیـشک  یهابت  هب  يرـسکبس  تمعن و  زان و  رد  نتفر  ورف  اب  هک  شیرق - اب  گنج  هب  ار 

هقوذآ رابنا  کیدزن  هقوباز ، رد  يرتبسانم  ياج  هب  هدرمـش ، تمینغ  ار  تصرف  نامجاهم  درک . ادج  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  بش  یکیرات  اّما 
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. دندرک تکرح  قزرلا  راد  ای 
. تفرگرد هجیتنیب  اّما  تخس  یگنج  دروآ . موجه  نانآ  رب  هقطنم  یلاو  دعب  زور  حبص 

______________________________

هـشیاع تسا . هدرک  كرت  ار  شاهناخ  ( 33 / 33  ) نآرق هیآ  فـالخ  رب  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  وا  رب  دـید و  هرـصب  رد  ار  هشیاـع  نارمع  ( 1)
نارمع دراد . هاگن  ار  شنابز  اـی  دـنک و  کـمک  وا  هب  اـی  هک  تساوخ  وا  زا  داد و  يور  دـهد  يور  تسیاـبیمن  هچنآ  تفگ  دروآ و  رذـع 

(. 311 ص 310 - لمج ، دـیفم ،  ) تسا دونـشخ  وا  راک  نیا  زا  تفگ  هشیاع  دـیزرو . دـهاوخ  يراددوخ  یلع  اـی  وا  یناـبیتشپ  زا  هک  تفگ 
ۀباصا ج 5، رجح ، نبا   ) دش بوصنم  هرـصب  یـضاق  ناونع  اب  هیبأ  نب  دایز  ای  رماع  نب  هللا  دـبع  ییاورنامرف  نامز  رد  اهدـعب  الامتحا  نارمع 

(. 27 ص 26 -
ص:224  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هرامالا و راد  زا  فینح  نب  نامثع  دش  رارق  دسرب . مالّـسلا  هیلع  یلع  ات  دـندرک  قفاوت  سبشتآ  رب  سپـس  « 1 . » دندرپس ناج  يدایز  هورگ 
تماقا دنهاوخیم  هک  رهـش  ياج  ره  رد  دنتفای  هزاجا  نامجاهم  هک  نآ  لاح  دریگ ، هدهع  هب  ار  دجـسم  هرادا  دنک و  يرادهگن  لاملا  تیب 
يدازآ هیحاط  ینب  نایم  رد  هک  دنتفرگ  میمـصت  ریبز  هحلط و  هشیاع ، ماگنه  نیا  رد  « 2 . » دنرب هرهب  اهروخبآ  زا  دنوش و  رازاب  دراو  دـننک ،

«3 . » دننامب
نبا رب  دـنک و  ضقن  ار  نآ  اـت  تشاداو  ار  ریبز  هحلط ، تفرگن و  رارق  نایـشروش  دنـسپ  دروـم  ندـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  رظتنم  يارب  قـفاوت 

هدهع هب  دجسم  رد  ار  برغم  زامن  تماما  هک  یلاح  رد  فینح  نبا  رب  ینافوت ، کیرات و  یبش  رد  دنزاس . شریگلفاغ  هدروآ  موجه  فینح 
«4 . » دندرک شریگتسد  دندروآ و  شروی  تشاد ،

نانآ هب  ادتبا  هشیاع  دننک . هچ  هک  دنک  ینزیار  وا  اب  ات  دنداتسرف  هشیاع  دزن  ار  نامثع  نب  نابا  سپس  نانآ  یجرزخ ، دعس  نب  لهس  هتفگ  هب 
ارف ار  نابا  هشیاع  درک . يروآدای  هشیاع  هب  ار  ربمایپ  اب  فینح  نبا  ندوب  یباحص  دش و  یجنایم  ینز  اّما  دنشکب ، ار  فینح  نبا  درک  هیصوت 
نیا رد  تشگیمنزاب . هدـناوخارف  ار  وا  ارچ  تسنادیم  رگا  هک  داد  خـساپ  نابا  دـینک .» شاینادـنز  دیـشکن ، ار  وا  : » تفگ وا  هب  دـناوخ و 

«. دینکرب ار  ششیر  ياهوم  دینزب و  ار  وا  : » درک شرافـس  ناگدننکریـسا  هب  « 5 ، » نامیلس ینب  نایرصب  زا  یکی  دوعـسم ، نب  عشاجم  ماگنه 
سپ
______________________________

(. ص 183 خیرات ، هفیلخ ،  ) دندش هجاوم  رگیدکی  اب  طقف  رکشل  ود  ناظقیلا ، وبا  هتفگ  هب  ( 1)
یلع اب  دناهدش  راداو  ریبز  هحلط و  ایآ  هکنیا  رد  قیقحت  روظنم  هب  نامز  نیا  رد  هنیدم  هب  روس  نب  بعک  نداتسرف  هرابرد  فیس  ناتساد  ( 2)

ضقن نداهن  شوپرـس  يارب  تسا و  یگتخاس  ( 3125 ص 3124 - ج 1 ، يربط ،  ) نانآ هتفگ  دـییأت  اب  وا  تشگزاب  و  ریخ ، ای  دـننکن  تعیب 
نینچ يارب  يدایز  تقو  دـیوگیم  ص 85 ) ج 9 ، مالـسا ، خـیرات   ) یناتیاک هک  روطنامه  تسا . هدـش  یحارط  ریبز  هحلط و  هنانئاخ  دـهع 

. تسا هتشادن  دوجو  یتیرومأم 
ص 719. ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  ص 183 ؛ خیرات ، هفیلخ ، ( 3)

(. ص 320 ج 9 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) تسا هدوب  حبص  زامن  فنخم ، وبا  تیاور  هب  انب  . 228 ص 222 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
دوب ربمایپ  باحصا  زا  عشاجم  باتک . تسرهف  مالسا ، ردص  تاعلاطم  رد  یمهس  میلـس : ینب  رکل ، ص 42 ؟؟. ج 6 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ( 5)
درک تکرش  لباک  هب  هلمح  رد  هکنیا  رب  ینبم  رجح  نبا  شرازگ  اما  درک . افیا  ياهدمع  شقن  ناریا  قارع و  رد  مالسا  ردص  تاحوتف  رد  و 

ياهشرازگ رد  دوب . هرصب  یلاو  نیشناج  یهاتوک  تدم  رمع  ییاورنامرف  نامز  رد  تسا . یگتخاس  دروآ  نوریب  یتب  مشچ  زا  يدیراورم  و 
هک ياهقطنم  هب  ار  شمارآ  ات  دـنتفر  هذـبر  اـت  هک  دوشیم  هتـسناد  يرـصب  بلطواد  ياـهورین  ربهر  وا  رمع ، نب  فیـس  يدـمحملا و  رفعج 
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(. 3009 ص 2986 ، ج 1 ، يربط ،  ) دننادرگزاب دوب  هدش  هرصاحم  نآ  رد  نامثع 
ص:225  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دنتخادنا شنادنز  هب  دندنک و  ار  وا  ناوربا  ناگژم و  رس ، ياهوم  دندز ، وا  رب  هنایزات  هبرض  لهچ 
دوب رتلاسنهک  نوچ  ار  ریبز  دـش . فالتخا  دریگ  هدـهع  هب  ار  زامن  تماما  دـیاب  یـسک  هچ  هکنیا  هرابرد  ریبز  هحلط و  نیب  دـعب  زور  حـبص 
تیب هب  نادرم  زا  یهورگ  اب  ریبز  نب  هللا  دبع  زور  نیا  دادـماب  « 2 . » دناوخیم زامن  رفن  کی  زور  ره  تبون  هب  نآ  زا  دعب  اّما  دنتـشاد ، مّدقم 

تمواقم نوچ  دندرکیم . تظافح  نآ  زا  دندوب - هدروآ  مالسا  هک  دنس  مدرم  زا  یناگدرب  هجبابـس -»*«  زا  « 3  » رفن لهچ  هک  دنتفر  لاملا 
«4 . » دنتشک دوب  حلاص  يدرم  هک  یّطز ، هملس  وبا  ناشهدنامرف ، اب  هارمه  ار  نانآ  دندرک 

زا نوـچ  هلبج ، نب  میکح  « 5 . » دـهد شیوخ  نارای  هب  دوب  قزرلا  ۀـنیدم  هیحان  رد  هک  ییاذـغ  زا  تساوخ  ریبز  نب  هللا  دـبع  ماـگنه  نیا  رد 
هچ : » دیـسرپ میکح  زا  ریبز  نب  هللا  دبع  « 6 . » تفر اج  نادب  لئاو  نب  رکب  سیقلا و  دبع  نازابرـس  اب  زین  دش ، ربخاب  فینح  نبا  اب  يراتفردـب 

ینک دازآ  ار  فینح ) نب   ) ناـمثع میتـشاد  هک  یقفاوت  ربارب  رد  میروخب و  اذـغ  نیا  زا  میهاوخیم  : » داد خـساپ  میکح  میکح »؟ یهاوخیم 
ات مدادیمن  تیاضر  رادقم  نیا  هب  مبوک ، ناتمهرد  هک  متشاد  ینارای  امـش  دض  رب  رگا  مسق  ادخ  هب  دیایب . یلع  ات  دنامب  هرامالا  راد  رد  هک 

ام ناردارب  اریز  تسا  لالح  ام  يارب  امش  نوخ  مزیرب . ار  ناتنوخ  دیاهتشک  هک  یناسک  لباقم  رد 
______________________________

ص 3126. ج 1 ، يربط ، ( 1)
هک داد  نامرف  ریبز  نب  هللا  دبع  هب  هشیاع  ( 3135 ص 3134 - ج 1 ، يربط ،  ) حیلملا وبا  تیاور  رب  انب  ص 228 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
رب ار  زامن  تماما  ریبز  هحلط و  نامرف  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  شیرق  باسنا  رد  راکب  نب  ریبز  دـنک . تماما  ار  زامن 

(. ص 114 ج 20 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) تفرگ هدهع 
. تسا هغلابم  رفن  دیدرتیب 400  دنیوگیم . نخس  یجبایس  ای 400  زا 40  عبانم  ( 3)
. تسا هجبابس  لمج 281 )  ) نآ تسرد  لکش  هک  هتشون  هجبایس  باتک  هدنسیون  * 

ص 376. حوتف ، يرذالب ، ص 228 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
اجنیا رد  هک  هربس  یبا  نب  دوراـج  تیاور  هب  اـنب  داد . يور  حبـص  هعقاو  نیا  ص 228 ،) ج 2 ، باسنا ، ، ) يرذالب یلـصا  تیاور  هب  اـنب  ( 5)

. دشاب هداتفا  قافتا  بش  رد  نآ  بقاعتم  گنج  هک  دیامنیم  دیعب  لاح  نیا  اب  دوب . هداد  يور  شلبق  بش  الامتحا  هدش ، لقن 
دودح میکح  نادرم  دـندرک . تکرـش  نآ  رد  ریبز  هحلط و  داد و  يور  هقوباز  رد  گنج  نیا  نامه )  ) يرذالب یلک  ياهـشرازگ  رب  انب  ( 6)

هربس یبا  نبا  هتفگ  هب  ص 183 .) خیرات ،  ) دندوب رفن  دصتفه  دیوگیم  هفیلخ  دندوب . سیقلا  دبع  زا  ناشرفن  داتفه  هک  دـندوب  رفن  دـصیس 
زور ار  زور  نآ  دندروآ و  يرتش  رب  راوس  ار  هشیاع  نایـشروش  هک  تسا  هدرک  لقن  فنخم  وبا  دندادیم . لیکـشت  سیقلا  دـبع  ار  تیرثکا 
(. ص 322 ج 9 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) دندناوخ ربکا » لمج   » زور ار  نآ  دیگنج و  یلع  اب  هک  يزور  ربارب  رد  دندناوخ  رغصا » لمج  »

ص:226  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ایآ : » تفگ میکح  نامثع .» نوخ  نتخیر  ببـس  هب  : » تفگ ریبز  نبا  دینادیم »؟ اور  ار  يزیرنوخ  ارچ  دیرادن ، میب  ادـخ  زا  رگم  دـیتشک . ار 

؟ دندوب هتشک  ار  نامثع  دیتشک  هک  ار  یناسک 
نب نامثع  میهدیمن و  امش  هب  اذغ  نیا  زا  دوشن  علخ  مالّسلا  هیلع  یلع  ات  : » تفگ وا  هب  سپس  ریبز  نبا  دیـسرتیمن »؟ ادخ  ینمـشد  زا  رگم 

نانیا اب  گنج  هرابرد  نم  : » تفگ شنارای  هب  هاگنآ  شاب .» دـهاش  یلداع ، يرواد  وت  ایادـخ  : » داد خـساپ  میکح  مینکیمن .» اهر  ار  فینح 
قاس میکح  درک . عطق  ار  نآ  دز و  میکح  ياپ  قاس  هب  یتبرـض  یکی  تفرگرد و  تخـس  یگنج  دورب .» دراد  دیدرت  هک  ره  مرادن ، دـیدرت 

میکح و دنزرف  فرشا  دندش . هتشک  سیقلا  دبع  زا  رفن  داتفه  دمآرد . ياپ  زا  دروخ و  شندرگ  رب  هک  دز  يو  هب  تفرگب و  ار  شیوخ  ياپ 
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«2 . » دندش هتشک  دلاجم  شردارب  یملس و  دوعسم  نب  عشاجم  ریبز ، نبا  يودرا  زا  « 1 . » دندوب ناگدشهتشک  نایم  رد  زین  لعر  شردارب 
هب دنتـسناوتن  ریبز  هحلط و  داـتفا و  ییادـج  تخـس  مدرم  نیب  اـّما  دـنتفرگ . هدـهع  رب  ـالماک  ار  رهـش  هرادا  هکم  نایـشروش  ماـگنه  نـیا  رد 

یـسک اّما  دروآ ، شروی  ای  دـنز  نوخیبش  یلع  رب  اهنآ  اب  ات  تساوخ  راوس  رازه  ریبز  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـننک . دامتعا  مدرم  يراداـفو 
هب وا  اّما  دنشکب . مه  ار  فینح  نب  نامثع  هلبج  نب  میکح  گرم  زا  سپ  دنتـساوخیم ، ادتبا  نایـشروش  حیلملا  وبا  هتفگ  هب  « 3 . » دادن خساپ 

یلع هب  هذـبر  رد  وا  دـندرک و  شیاهر  سپـس  نانآ  تفرگ . دـهاوخ  ار  شیوخ  ماقتنا  تسا و  هنیدـم  یلاو  لهـس  شردارب  هک  تفگ  نانآ 
راک نیا  هب  هللا  دبع  شدنزرف  اّما  دـننک ، میـسقت  ار  لاملا  تیب  ياهلوپ  دـنهدب و  ار  هرـصب  مدرم  هقوذآ  هک  درک  داهنـشیپ  ریبز  « 4 . » تسویپ

ار لاملا  تیب  تیلوئـسم  هک  دش  قفاوت  دیگنج .) دنهاوخن  یلع  اب  و   ) دش دنهاوخ  هدنکارپ  نایرـصب  تروص  نیا  رد  تفگ  درک و  ضارتعا 
کمک اجنآ  زا  تشون و  همان  هفوک  هب  هشیاع  سپس  دنراپسب . رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  هدهع  هب 

______________________________

ردارب ار  فرشا  ( 229 ص 228 - ج 2 ، باسنا ،  ) يرذالب یلـصا  تیاور  ص 183 . خـیرات ، هفیلخ  3136 ؛ ص 3135 - ج 1 ، يربـط ، ( 1)
. دندش هتشک  هک  دیوگیم  نخس  شناردارب  زا  رفن  هس  زا  دنادیم و  میکح 

ص 42. ج 6 ، هباصا ، رجح ، نبا  ( 2)
یگنج تاــیلمع  رظن  زا  حرط  نـیا  تـسا . ریبز  يــالوم  هرمع ، وــبا  نآ ، يوار  ص 288 . لـمج ، دـیفم ، ص 3136 ؛ ج 1 ، يربــط ، ( 3)

. دنشاب نامجاهم  هلمج  زا  دنتشادیمن  تسود  نایرصب  ارهاظ  دوب . حرط  نیرتبسانم 
دازآ فینح  نب  لهـس  زا  زیمآدـیدهت  ياهمان  تفایرد  زا  سپ  ار  نامثع  ریبز  هحلط و  هکنیا  رب  ینبم  ناسیک  نب  حـلاص  تیاور  الامتحا  ( 4)

. دش دازآ  يریگتسد  زا  سپ  هلصافالب  نامثع  هک  دسریم  رظن  هب  ص 330 .) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) تسین قثوم  دندرک ،
ص:227  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دنزرف باطخ  اب  هشیاع ، هک  هعیـش ، نیتسخن  ءارق  زا  یکی  يدـبع ، ناحوص  نب  دـیز  دروآ . تسد  هب  يرتمک  تیقفوم  ایوگ  اـّما  « 1 ، » دیبلط
هب رگا  متسه  وت  صلاخ  دنزرف  هک  داد  خساپ  دنک ، رود  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ار  مدرم  ای  ددنویپب و  وا  رکشل  هب  ای  تساوخ  وا  زا  نم ، صلاخ 

«2 . » يدرگزاب تاهناخ 
. تسا هتـشاد  رظن  ریز  تقد  هب  ار  تالوحت  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  دوب و  هدش  ربخاب  هکم  رد  هشیاع  شروش  زا  ادتبا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 

هویب ثراح ، تنب  لضفلا  ما  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـش . ربخاب  دـعب  لحارم  رد  قارع  رد  هدـش  يزیرحرط  تایلمع  زا  الامتحا  لاـح ، نیا  اـب 
نب ورمع ) نب   ) جاجح دنریگرب . حالـس  ات  دناوخارف  هنیدـم  رد  ار  دوخ  نارادـفرط  ماگنه  نیا  رد  « 3 . » تخاس ربخاب  ار  وا  هکم  زا  ساـبع ،

، یجرزخ یعبر  نب  ثراحلا ) ای   ) ناـمعن هداـتق  وبا  « 5 . » دنباتـشب ریبز  هحلط و  کـمک  هب  هک  تساوخ  مدرم  زا  « 4 ، » راّجن ینب  رعاش  ۀـیزغ ،
کی هک  درک  داهنشیپ  و  دندوب » هدیـشکن  تسد  تّما  نیا  نتفیرف  زا  هاگچیه  هک  دش  یناراکاطخ   » اب گنج  بلطواد  « 6 ، » گرزب یباحص 

هک داد  نانیمطا  یلع  هب  هملس  ما  « 7 . » داد وا  هب  ار  ماظن  هدایپ  یهدنامرف  لمج  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دوش . هداد  وا  هب  یهدنامرف  ماقم 
رد تسویپ  دهاوخ  ودب  گنج  رد 

______________________________

هرادا هک  نآ  زا  سپ  هک  دنکیم  فصو  نینچ  ار  هشیاع  نارادـفرط  رمع  نب  فیـس  ص 287 . لمج ، دیفم ، ص 3135 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
هک ار  ریهز  نب  صوقرح  زجب  نانآ  یگمه  دنتخادرپ و  هنیدم  نارگشروش  يوجتـسج  هب  رهـش  فارطا  رد  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  هرـصب  رهش 

. تسا یگتخاس  دـیدرتیب  دـننکیمن و  دـییأت  ار  رابخا  نیا  رگید  عبانم  ص 3131 .) ج 1 ، يربط ،  ) دنتـشک دوب  هدرک  شناهنپ  میمت  دـعس 
ینمشد هنیدم  نامجاهم  نتشک  دندوب . مالّسلا  هیلع  یلع  دض  رب  نایرصب  تیامح  بلج  يوجتـسج  رد  ماگنه  نیا  رد  ریبز  هحلط و  هشیاع ،

ربارب رد  گنج  هیجوت  يارب  ياهناهب  زج  يزیچ  نانآ  يارب  نامثع  نوخ  بلط  تخیگنایمرب . دنتـشاد ، زاین  ناشتیامح  هب  هک  ار  نانآ  لـیابق 
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. دوب جاجح  نامز  ات  نایوما  يدعب  تسایس  دنتشاد  طابترا  نامثع  هیلع  شروش  اب  هک  یناسک  همه  نتشک  تازاجم و  تسا . هدوبن  یلع 
ص ج 3 ، ۀباصا ، رجح ، نبا   ) دندوب هدش  ربمایپ  میلست  هک  دوب  سیقلا  دبع  تئیه  هب  هتـسباو  ناحوص  نب  دیز  ص 3138 . ج 1 ، يربط ، ( 2)

. تشون نانآ  هب  ساسا  نیا  رب  الامتحا  هشیاع  (. 36
ج 9، مالسا ، خیرات   ) دشابیم ساسایب  تسا  هفرطکی  تیاور  نیا  هکنیا  رب  ریاد  یناتیاک  لالدتسا  ص 222 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

شیپ لضفلا  ما  هک  تسا  هدش  تیاور  لاح  نیا  اب  دنتشاد . یکیدزن  يراکمه  رگیدکی  اب  نامز  نیا  رد  دیدرتیب  یلع  نایسابع و  ص 32 .)
(. 267 ص 266 - ج 8 ، ۀباصا ، رجح ، نبا   ) دوب هتشذگرد  نامثع  تیمکاح  نارود  یط  سابع  زا 

ص 328. ج 1 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ( 4)
ص 233. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)

.156 ص 155 - ج 7 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ( 6)
ص 239. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 7)
ص:228  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

باکر رد  لمج  گنج  رد  رمع  درپس . وا  هب  ار  « 1  » یموزخم هملس  یبا  نب  رمع  شدنزرف  وا  دشابن . دنوادخ  ینامرفان  راک  نیا  هک  یتروص 
«2 . » دش بوصنم  نیرحب  يرادتیالو  هب  سپس  دیگنج و  یلع 

دوخ بایغ  رد  وا  « 3 . » درک كرت  راصنا  زا  درم  دصتفه  اب  ار  هنیدـم  لاس 36  یناثلا  عیبر  رد 29  یلع  یلیل ، یبا  نب  نمحرلا  دـبع  هتفگ  هب 
. درک بوصنم  تراما  هب  ار  فینح  نب  لهس 

اجنآ زا  رتـشیپ  ناـیّکم  هک  تسنادیم  داـیز  رایـسب  لاـمتحا  هب  يو  درک . فقوت  قارع ، هب  هکم  هار  رد  هذـبر ، رد  تسخن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هب داتسرف و  هفوک  رد  شایلاو  یسوم ، وبا  دزن  ار  صاقو  یبا  نب  ۀبتع  نب  مشاه  هذبر ، زا  دیزگرب . تحارتسا  يارب  ار  هذبر  دندوب و  هتشذگ 

دومن شرافس  یـسوم  وبا  هب  وا  درک و  ینزیار  يرعـشا  کلام  نب  بئاس  اب  یـسوم  وبا  دناوخ . ارف  وا  کمک  هب  ار  نایفوک  هک  داد  نامرف  وا 
رد درک . دیدهت  گرم  نادنز و  هب  ار  مشاه  تشاد و  ناهنپ  ار  همان  دـیزرو ، يراددوخ  راک  نیا  زا  يو  اّما  دریگ . شوگ  هب  ار  شنامرف  هک 

یلع هب  ّلحم  تخاس . ربخاب  یـسوم  وبا  هنامـصخ  راتفر  زا  ار  یلع  داتـسرف و  یئاـطلا  ۀـفیلخ  هب  ّلـحم  هارمه  هب  ياهماـن  مشاـه  ماـگنه  نیا 
دهاوخ تفلاخم  وا  اب  دـبایب  رما  نیا  رب  ینارادـفرط  یـسوم  وبا  رگا  هک  داد  رادـشه  اّما  دـنیوا ؛ زا  ینابیتشپ  هدامآ  نایفوک  هک  داد  ناـنیمطا 

هتفگ هدـش و  یجنایم  رتشا  کلام  اّما  دـنک ، رانکرب  ار  وا  تسا  هتـشاد  دـصق  هدوبن و  وا  داـمتعا  دروم  یـسوم  وبا  هک  داد  خـساپ  یلع  درک .
وبا دزن  هفوک  هب  نحللا  دیدش  ياهمان  اب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  سابع و  نب  هللا  دـبع  ماگنه  نیا  رد  دـنراد . تیاضر  وا  زا  نایفوک  هک  تسا 

ار یجرزخ  بعک  نب  ۀظرق  وا  ياج  هب  درک و  شلزع  شیوخ  ماقم  زا  دناوخ و  کئاحلا ) نبا   ) هدنفاب دنزرف  ار  وا  نآ  رد  داتـسرف و  یـسوم 
«4 . » درک بوصنم 

______________________________

.281 ص 280 - ج 4 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ( 1)
زا ار  هملـس  یبا  نب  رمع  دـشیم ، هدامآ  لاس 38  زاغآ  رد  هیواـعم  اـب  دوخ  گـنج  نیمود  يارب  یلع  یتقو  ص 3101 . ج 1 ، يربـط ، ( 2)

لقن هب  یلع  همان  ك : ر . درک . بوصنم  وا  ياـج  هب  ار  یقرزو  نـالجع  نب  ناـمعن  سپـس  دـنک . تکرـش  گـنج  رد  اـت  دـناوخ  ارف  نیرحب 
دیاب همان  نیا  رد  یلع  دوصقم  ناس  نیدـب  تشاد . روضح  نیفـص  گنج  رد  نالجع  نب  ناـمعن  (. 159 ص 158 - ج 2 ، باسنا ،  ) يرذالب

. دشاب هدوب  نایماش  هیلع  گنج  نیمود 
ص 3139. ج 1 ، يربط ، ( 3)

ص ج 2 ، باسنا ،  ) يرذالب رصتخم  شرازگ  رب  انب  . 10 ص 9 - ج 4 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  زا  لقن  هب  فنخم  وبا  تیاور  ك : زین ر . ( 4)
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. تشگزاب هذبر  هب  دوخ  هبتع  نب  مشاه  تسا ، فنخم  وبا  تیاور  رب  ینتبم  مه  نآ  هک  (، 234
یبا نب  رفعج  نب  دمحم  ادتبا  یلع  نآ  رب  انب  هک  راسی ، نب  نمحرلا  دبع  شیومع  دانتسا  هب  قاحسا ، نبا  تیاور 

ص:229  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا رگید  رفن  کی  سیقلا و  دبع  شرگید  رای  میکح و  هداتفا و  نایشروش  تسد  هب  هرصب  هک  تفای  ربخ  هذبر  رد  نینچمه  مالّسلا  هیلع  یلع 

ار نانآ  دناوخ و  هیثرم  هعیبر  رب  يرعـش  هعطق  رد  یلع  دندروآ . يدبع  همرخم »*«  نب ) ریـشب   ) نب ینثم  ار  رابخا  نیا  دـناهدش . هتـشک  هعیبر 
«1 . » دندمآ لیان  عیفر  یتلزنم  هب  دنتـسج و  یـشیپ  وا  رب  گنج  رد  هک  دنکیم  دای  رادربنامرف »  » ناونع اب  هعیبر  زا  رعـش  نیا  رد  درک . حدـم 
داد و يرادلد  ار  وا  یلع  دندوب . هدیـشارت  ار  شرـس  شیر و  يوم  هک  یلاح  رد  دـش  هذـبر  دراو  يدـنچ  زا  سپ  الامتحا  فینح  نب  نامثع 

«2 . » درک نیرفن  دندوب ، هتسکش  ار  دوخ  تعیب  هکنآ  ببس  هب  ار  ریبز  هحلط و 
تسیابیم اعطق  دراد ، هاگن  فرطیب  ار  مدرم  دیشوک  هفوک  رد  یسوم  وبا  دندروآرد و  دوخ  نامرف  هب  ار  هرصب  یلع  نافلاخم  هک  یماگنه 

ینارگن مالّـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  درک  نتفر  مزع  یلع  نوچ  هک  تسا  تیاور  دـشاب . هداتفا  هرطاخم  هب  تخـس  هذـبر  رد  یلع  تیعقوم 
هّللا یّلـص  دـمحم  نید  هب  رگا  تفگ  دز و  راـنک  ار  وا  یلع  یهد . نتـشک  هب  ار  دوخ  هدوهیب  هک  مراد  نآ  میب  تفگ  تشاد و  زاربا  ار  دوخ 

«3 . » مرادن نافلاخم  نتشک  زج  یهار  مشاب  هتشاد  نامیا  هلآ  هیلع و 
نب دیعس  نانآ ، سیئر  دندوب . هدمآ  شرادید  هب  ءیط  ینب  زا  یهورگ  هک  دوب  هفوک  هب  هکم  هار  همین  دودح  دیف ،»  » رد یلع  يدعب  هاگفقوت 
«4 . » دش هتشک  نیفص  گنج  رد  یلع  باکر  رد  ماجنارس  درک و  دهاوخ  ینابیتشپ  وا  زا  بلق  میمص  زا  هک  داد  هدعو  یلع  هب  یئاط ، دیبع 

ناشیاههناخ رد  دوب  هداد  ناـمرف  مدرم  هب  دراد و  تسد  رد  ار  هفوک  تیـالو  زونه  یـسوم  وبا  دـش  ربخاـب  هک  دوب  دـیف »  » نیمه رد  ـالامتحا 
ناناملسم نایم  ياهشکمشک  رد  تکرش  زا  دننامب و 

______________________________

(. 9 ص 8 - ج 14 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) تسا قثومان  داتسرف ، هفوک  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  بلاط و 
م. تسا - هابتشا  هک  هتشون  همرخم  نب  ینثم  هدنسیون  هیامن .) بسن ، یبلک ، نبا   ) يدبع همرخم  نب  ینثم  * 

.234 ص 233 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
. هّیفنح نب  دمحم  تیاور  هب  ص 3143 ، ج 1 ، يربط ، ( 2)

یفوک یـسمحا  یلجب  باهـش  نب  قراط  نآ ، يوار  . 1258 ص 1256 - ۀنیدملا ، خیرات  هبـش ، نبا  ص 236 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 3)
سامتلا ص 138 .) ج 8 ، فّنـصم ، هبیـش ، یبا  نبا   ) تسویپ دمآیم ، قارع  زا  هک  یلع  هب  هذبر  رد  ( 4 ص 3 - ج 3 ، بیذهت ، رجح ، نبا  )

(. ص 138 ج 3 ، یلع ، رکاسع ، نبا   ) تسا هدرک  تیاور  زین  سابع  نبا  ار ، یلع  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ندرک 
وبا دـنادیم . هذـبر  رد  ار  رادـید  نیا  هک  ددرگیمزاـب  یبعـش  هب  هدرک ، لـقن  فنخم  وبا  هک  روبزم ، تیاور  ص 3140 . ج 1 ، يربـط ، ( 4)

(. ص 234 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) تسا تسرد  الامتحا  هک  دنادیم  دیف »  » رد ار  رادید  نیا  دوخ  یلک  شرازگ  رد  فنخم 
ص:230  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دناهدرواین تسد  هب  یتیقفوم  نایفوک  تیامح  بلج  رد  شاهداتسرف  ود  دش  ربخاب  هک  دوب  اجنامه  رد  زین  و  « 1 . » دنزرو يراددوخ  هنتف ) )
کلام دیاب  یسوم  وبا  راتفر  داتـسرف . اجنآ  هب  نایفوک  تایمح  بلج  يارب  ار  رـسای  نب  رامع  نسح و  شرـسپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نونکا  « 2»

نیا رد  دوب ، هدرک  یلع  دزن  ار  وا  شرافس  سپس  هتشاد و  بوصنم  یلاو  ناونع  اب  ار  وا  ادتبا  هک  رتشا  کلام  دشاب . هدرک  هتفـشآ  رب  ار  رتشا 
نسح و یپ  رد  ار  رتشا )  ) وا ات  تساوخ  یلع  زا  دربن و  شیپ  زا  يراک  چیه  هک  مداتـسرف  هفوک  هب  ار  يدرم  رتشیپ  هک  تفگ  یلع  هب  ماگنه 

لیابق زا  ار  دوخ  نارادـفرط  دـش ، هفوک  دراو  رتشا  کلام  دـنراد . رایـسب  یگدامآ  یلع  زا  تعاطا  رب  ناـیفوک  اریز  دتـسرف ، اـجنآ  هب  راـمع 
وا اب  راـمع  نسح و  تفگیم و  هبطخ  دجـسم  رد  یـسوم  وبا  هک  یلاـح  رد  درک ، فرـصت  روز  هب  ار  هراـمالا  راد  دروآ و  درگ  نوگاـنوگ 
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دراو هک  دیـشوک  دوخ  یـسوم  وبا  دناهدنار ، نوریب  هرامالا  راد  زا  ار  نانآ  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  یـسوم  وبا  نادرم  یتقو  دـندرکیم . هلداجم 
اّما دنریگ  تمینغ  هب  ار  یـسوم  وبا  لاوما  دندمآرب  ددص  رد  مدرم  دناوخ . قفانم  ار  وا  دننک و  شنوریب  داد  نامرف  رتشا  کلام  اّما  دوش ، نآ 

«3 . » تشادزاب راک  نیا  زا  ار  نانآ  رتشا  کلام 
لیاـبق همه  زا  نادرم  نیا  « 4 . » دـنک عمج  یگنج  درم  رازه  تفه  ات  شـش  نیب  یهاپـس  یناسآب  تسناوت  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماگنه  نیا  رد 

ای هورگ  تفه  هب  دندوب و  هفوک  رد  نکاس  نوگانوگ 
______________________________

هکم رد  رگید  نافرطیب  رمع و  نبا  عضاوم  اب  عضوم  نیا  دوب . ناناملـسم  نایم  رد  گنج  اب  دیدش  تفلاخم  اراکـشآ  یـسوم  وبا  عضوم  ( 1)
قاحـسا نبا  یفوک و  ینامثع  يالیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  ياهتیاور  درکیمن . ینابیتشپ  شنارادـفرط  هشیاع و  زا  یـسوم  وبا  دوب . کیدزن 

باکر رد   ) وا تسا و  یلع  وا و  ندرگ  رب  زونه  نامثع  اب  تعیب  نامیپ  تسا  هتفگ  هک  دروآیمن  لمع  هب  یـسوم  وبا  رظن  زا  یتسرد  یفرعم 
(. ص 9 ج 14 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 3139 ، ج 1 ، يربط ،  ) دنوش هتشک  دنتسه  اج  ره  نامثع  نالتاق  یتقو  ات  دیگنج  دهاوخن  یلع )

ضقن دوب ، هتـشاد  رذحرب  هنتف  زا  ار  مدرم  ربمایپ  هک  هناهب  نیا  هب  طقف  ار  نآ  دوب ، هدرک  تعیب  یلع  اب  یلیمیب ، يور  زا  هچرگ  یـسوم ، وبا 
. درک

یبا نبا  سابع و  نبا  ایآ  هکنیا  هرابرد  تسا  هدیسر  یضقانتم  ياهـشرازگ  فنخم ، وبا  تیاور  هب  انب  ص 234 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
ج حرش ،  ) دیدحلا یبا  نبا  لقن  هب  فنخم  وبا  تیاور  هب  انب  دندرک . كرت  ار  اجنآ  ای  دندنام  یقاب  دندش  دراو  دیدج  ناگداتسرف  یتقو  رکب 

نب سیق  مان  رکذ  داتـسرف . راق  وذ  زا  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  ناحوص و  نب  دیز  رامع ، نسح ، مالّـسلا و  هیلع  یلع  (، 11 ص 10 - ، 14
(. ص 235 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) تسا هابتشا  هدرک ، هراشا  مه  يرذالب  هکنانچ  اجنیا ، رد  دعس 

(. ص 457 ج 10 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) تسا هدمآ  ( 148 ف .  ) ینئادم میکح  نب  میعن  میعن ، نآ ، دانسا  رد  ص 3153 . ج 1 ، يربط ، ( 3)
. تسا هدش  یفرعم  داّمح  نب  میعن  هابتشا  هب  يربط  ياهتسرهف  رد 

دییأت هیفنح  نب  دمحم  زا  یترابع  تسا ، هداد  ای 122 )  121 ف .  ) لیهک نب  ۀملس  یفوک  هعیش  هک  ار  روبزم  مقر  ( 4)
ص:231  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نمـض رد  هک  ییاجنامه  ینعی  درک ، يربهر  هفوک ، قرـش  زا  رود  نادنچ  هن  راق ، وذ  فرط  هب  ار  نانآ  نسح  دـندش . يدـنبهقبط  عابـسا » »
. دوب هدش  دراو  مه  مالّسلا  هیلع  یلع 

يرادفرط و هب  مدرم  نایم  رد  ار  يدـیدش  فیلکت  ساسحا  هشیاع  روضح  دـمآ . دـیدپ  ياهلیبق  فوفـص  نایم  يرتشیب  فاکـش  هرـصب ، رد 
«1 . » تخیگنارب نینمؤملا  ما  زا  ینابیتشپ 

هیـصوت يرادنتـشیوخ  هب  ییوجهنتف  ربارب  رد  هفوک ، رد  یـسوم  وبا  دـننامه  دنتـشاد و  یفرطیب  هب  لیامت  رتشیب  یبهذـم  نایاوشیپ  زا  یخرب 
اّما دننامب ، یقاب  فرطیب  هک  درک  بیغرت  ار  نانآ  تفر و  دوخ  هلیبق  نایم  هب  رمع ، فرط  زا  هرـصب  یـضاق  يدزا  روس  نب  بعک  دندرکیم .

مالـسا زا  شیپ  وا  درک . دنهاوخن  اهر  ار  نینمؤملا  ما  هک  دندرک  دیکأت  دندناوخ و  اصع » بحاص  ینارـصن   » ار وا  دنتفگ ، ازـسان  وا  هب  نانآ 
دوخ هشیاع ، اّما  تفرگ . هرصب  كرت  هب  میمصت  تشگزاب و  دوخ  هناخ  هب  دندز  زابرـس  وا  نانخـس  هب  ندرپس  شوگ  زا  یتقو  دوب . یحیـسم 

«، 4  » يدع ینب  شنادرم ، دزن  ار  « 3  » عیبر نب  ریجح  یعازخ ، نیـصح  نب  نارمع  « 2 . » دوش قحلم  شناوریپ  هب  درک  شدعاقتم  دـید و  ار  وا 
زا یهدیم  نامرف  ام  هب  ایآ  : » دنداد خـساپ  هناهاوخدوخ  نانآ  دـنزیهرپب . نیفرط  زا  کی  ره  عفن  هب  گنج  زا  دـنک  راداو  ار  نانآ  ات  داتـسرف 

راب
______________________________

هنیدم یلع  نارادفرط  دـیوگیم  وا  تسا . هدوب  مقر  نیا  قیقد  صیخـشت  يارب  تیعقوم  نیرتهب  رد  هک  ص 184 ،) خیرات ، هفیلخ ،  ) دنکیم
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وبا دنتسویپ . نانآ  هب  دندوب  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  ناشرتشیب  هک  رگید  رفن  هفوک و 2000  زا  رفن  ادعب 7000  هک  درم  اب 700  دندرک  كرت  ار 
(. ص 3174 ج 1 ، يربط ، ص 234 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دنیوگیم نخس  یفوک  ات 12000  زا 10000  رگید  عبانم  فنخم و 

دـش هدامآ  هیبأ ، نب  دایز  ینت  ردارب  یفقث ، هرکب  وبا  تشاد . دوجو  نز  کی  يربهر  هب  یمایق  زا  ینابیتشپ  رد  ییاهتفلاخم  لاح ، نیا  اـب  ( 1)
هدینـش ربمایپ  زا  هک  تشاد  راهظا  سپـس  دنام . فرطیب  تسـشن و  رانک  تسا ، هدنامرف  هشیاع  هک  دیمهف  یتقو  اما  ددنویپب ، ریبز  هحلط و  هب 

ج 6، حرـش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 297 ؛ لمج ، دیفم ،  ) دـنوشیمن تخبـشوخ  دـشاب  ینز  تسد  هب  ناشروما  هک  یمدرم  دومرف : هک  تسا 
(. ص 175 هشیاع ، توبا ، یبعش ؛ زا  لقن  هب  ص 227 

ص 238. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
(. 216 ص 215 - ج 2 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) تسا هدرک  لقن  ثیدح  نارمع  زا  يودع  هعیبر  نب  ریجح  ( 3)

اههصالخ  ) دنکیم یفرعم  دزا  هب  هتـسباو  ار  نانآ  هابتـشا  هب  نزواهلو  تسا . بابر  ياهلیبق  نادحتم  زا  تانم  دبع  نب  يدع  ونب  دوصقم  ( 4)
(. ص 139 ج 6 ، اهسیونشیپ ، و 

هک دنتـشاد  دای  هب  اریز  دـندوب ، رادافو  هشیاع  هب  اعبط  نانآ  هک  دـیوگیم  تسا و  شیرق  لها  يدـع  ینب  دوصقم  هک  هدرک  نامگ  یناـتیاک 
رد ص 108 .) ج 9 ، مالـسا ، خـیرات   ) دـنراد تسد  هب  ار  تردـق  نونکا  هک  یناسک  ناـمه  دـش ؛ مالّـسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  یناـبرق  رمع 

یمهـس نامثع  هرامالا  راد  ناعفادم  نایم  رد  هچرگ  دـندنام ، فرطیب  دـننک و  ینابیتشپ  هشیاع  زا  دنتـسناوتن  شیرق  لها  يدـع  ینب  تقیقح 
. دنتشاد ازسب 

ص:232  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نب فنحا  « 1 «. » درک میهاوخن  نینچ  زگره  مییوش . تسد  وا  تمرح  زا  هداهن و  اـم  شود  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینارگ 

هک تفگ  ریبز  هحلط و  هب  وا  دنکشب . وا  اب  ار  شیوخ  تعیب  دوبن  رـضاح  تشاد و  لیامت  یلع  هب  اصخـش  یمیمت ، دعـس  ینب  هدنامرف  سیق ،
زا نوریب  یناکم  هب  ای  دوش و  سراف  ای  هکم  راپسهر  هک  تساوخ  هزاجا  ادخ و  لوسر  يومع  رـسپ  اب  هن  دیگنج و  دهاوخ  نینمؤملا  ما  اب  هن 

ار شتاکرحت  دنناوتب  ات  دنامب  نانآ  هب  کیدزن  یناکم  رد  دیاب  وا  هک  دندیـسر  يأر  نیا  هب  لمأت  یکدـنا  زا  سپ  ریبز  هحلط و  دور . هرـصب 
رد مالّسلا  هیلع  یلع  یتقو  « 2 . » تفر هرـصب  یخـسرف  ود  رد  ءاحلج )  ) دازآ هقطنم  هب  درم  رازه  شـش  ای  راهچ  اب  هارمه  وا  دنریگ . رظن  ریز 
زا رفن  تسیود  اب  دـناوتیم  دـهاوخب  یلع  رگا  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  داتـسرف و  وا  دزن  یلوسر  فنحا  درک ، فقوت  هرـصب  کـیدزن  هیواز 

یلع زا  هک  دوب  لیام  دوخ  فنحا  ارهاظ  درادزاب . وا  اب  هلباـقم  زا  ار  دعـس  ینب  ریـشمش  رازه  راـهچ  هک  نیا  اـی  ددـنویپ  ودـب  « 3  » شنادناخ
هاپس هب  دارفا  نتسویپ  زا  دناوتیم  هک  اجنآ  ات  دیاب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  یلع  دنتشاد . شیارگ  هشیاع  هب  شاهلیبق  نادرم  اّما  دنک  ینابیتشپ 
ینب زا  یخرب  زج  هـب  یگلمج ، مراد  ینب  و  عوــبری ، ینب  زج  هــب  هــلظنح ، ینب  ناــیمیمت ، رگید  زا  ورمع  ینب  « 4 . » دنک يریگولج  نمـشد 

«5 . » دندوب هتسویپ  هشیاع  نایوجگنج  فص  هب  عشاجم ،
لئاو نب  رکب  سیقلا و  دبع  يرـصب ، ود  دنوش ، دـحتم  ات  تساوخ  نایرـصب  زا  یلع  دـندشیم و  هجاوم  رگیدـکی  اب  هاپـس  ود  هک  یلاح  رد 

ار نانآ  تبون  هب  یـسودس  روث  نب  قیقـش  يدبع و  موجرم  نب  ورمع  دنتفر . یلع  يوس  هب  دـندوب ، هدـش  نایکم  موجه  ینابرق  هک  هعیبر ،) )
یهدـنامرف هب  لئاو ، نب  رکب  زا  هبلعث  نب  سیق  ینب  اّما  دیـسریم . درم  رازه  هس  هب  نانآ  رامـش  فنخم  وبا  هتفگ  هب  دـندرکیم و  یهدـنامرف 

یقاب نافلاخم  اب  ینابیش ، عمسم  نب  کلام 
______________________________

ص 3177. يربط ، ص 238 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 232. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3171 ؛ ص 3170 - ج 1 ، يربط ، ( 2)

. ددنویپب یلع  هب  ییاهنت  هب  درک  داهنشیپ  فنحا  هک  دنهدیم  ربخ  رگید  ياهشرازگ  ص 295 . لمج ، دیفم ، رد  تیاور  نیمه  اب  زین  ( 3)
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يربهر يارب  تباقر  زا  نخس  ص 295 ،) لمج ،  ) دیفم خیـش  تیاور  رد  ص 237 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3174 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 4)
هتشک لمج  گنج  رد  لاله  دیآیم . نایم  هب  تشاد  رارـصا  هکم  نایـشروش  زا  ینابیتشپ  رب  هک  یلظنح  عیکو  نب  لاله  فنحا و  نیب  میمت 

. دش
. فنخم وبا  زا  لقن  هب  ص 320 ، ج 9 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 5)

ص:233  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. درک مامت  یلع  عفن  هب  ار  هنزاوم  رایسب ، ياهندینادرگيور  نیا  ارهاظ  « 1 . » دندنام

يزوریپ زا  سپ  تفالخ  هرابرد  هفیلخ ، هن  دـننز  ادـص  ریما  ار  وا  هک  درک  دـیکأت  هشیاع  اّما  دـش ، هداد  ریبز  هب  هرـصب  هاپـس  لک  یهدـنامرف 
« هیواز  » زا مالّـسلا ] هیلع  یلع   ] هفوک هاپـس  و  هضرف »  » زا هشیاـع ] ریبز و  هحلط ،  ] هرـصب هاپـس  هک  ناـنچمه  « 2 . » دش دهاوخ  هتفرگ  میمـصت 
گنولدام 233 دمحم ، ینیـشناج  دندش . هجاوم  رگیدکی  اب  دش ، هتخاس  دایز  نب  هللا  دیبع  رـصق  اهدعب  هک  ییاج  رد  دـندرکیم ، يورـشیپ 

197 ص :  لمج .....  گنج  ینیشناج و  رد  فالتخا 
اب نآ  رد  هحلط  ریبز و  یلع ، هک  يروط  هب  دوب ، هدش  اپرب  نیدـمن  ياهمیخ  نانآ  نیب  دادـن . خر  یگنج  اّما  دـندوب  رگیدـکی  يورایور  زور 

. دـنوش ایهم  گنج  يارب  هک  داد  نامرف  درب و  الاب  ار  همیخ  هشوگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  موس ، زور  رهظ  زا  دـعب  دـندرکیم . تاقالم  رگیدـکی 
«3»

یلع دـنیوگ  تسا . مهبم  هداد  يور  هک  یعیاقو  تایئزج  لاـح  ره  رد  دروخ . مه  هب  ریبز  میمـصت  ارهاـظ  گـنج ، زا  شیپ  ياـهوگتفگ  رد 
زا مالّسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  سابع  نبا  دوب . رتنامرفان  هحلط  اریز  دور ، ریبز  دزن  داد  نامرف  وا  هب  داتسرف و  ار  سابع  نبا  ادتبا  مالّـسلا  هیلع 

نانآ ناـیم  هک  داد  خـساپ  هناـعطاق  ریبز  تسا . هدرک  تفلاـخم  وا  اـب  قارع  رد  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  وا  زاـجح  رد  ارچ  هک  دیـسرپ  ریبز 
مرکا ربمایپ  هک  درک  وگزاب  شیارب  ار  ریبز  وا و  یکدوک  نارود  زا  ياهرطاـخ  یلع  تاـیاور ، یخرب  رب  اـنب  « 4 . » دراد دوجو  قیمع  یفاکش 

دهاوخن یلع  اـب  زگره  هک  دروخ  دـنگوس  دـمآ ، ریبز  داـی  هب  دادـیور  نیا  نوچ  دـیگنج . دـهاوخ  یلع  اـب  هنادرمناوجاـن  ریبز  دوب  هدوـمرف 
رد ار  ياهدنب  هللا ، دبع  هیصوت  هب  دش و  نامیـشپ  شیوخ  هدرک  زا  رگید  راب  ریبز  دناوخ . لدزب  یـصخش  ار  وا  هللا  دبع  شدنزرف  اّما  دیگنج .
زا هتفرگرب  هدـنب ، ندرک  دازآ  هب  طوـبرم  تاـیئزج  و  تسا ، یگتخاـس  تیاـکح  نیا  اـیوگ  « 5 . » درک دازآ  دوخ  دـنگوس  نتـسکش  هراـفک 

هداتفا و رثؤم  ریبز  رب  یلع  ياهزردـنا  دـنپ و  هک  تسین  دـیعب  لاح ، ره  هب  تسا . هدـش  لـقن  ریبز  هب  هیواـعم  هماـن  هراـبرد  هک  تسا  یتیاور 
رظن دیدجت  دوخ  تیعضو  رد  هک  دشاب  هدش  بجوم 

______________________________

ص 237. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3174 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
وت هب  ار  نیگنس  ياهراک  هتـساوخیم  هشیاع  تفگ ، شردپ  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  هک  هدش  لقن  . 264 ص 229 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
نبا نوچ  تسیرگن ، طایتحا  اب  دیاب  لوق  نیا  هب  (. 266 ص 265 - نامه ، ( ) هحلط  ) شاهمع رسپ  هب  ار  مدرم  کبس  ياهراک  دنک و  راذگاو 

. تسا هدش  ریوصت  شاهلاخ  دقتنمان  نارادفرط  زا  یکی  ریبز 
.710 ص 709 - ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  5 ؛ ص 3174 - ج 1 ، يربط ، ( 3)

.222 ص 221 - ج 3 ، نایب ، ظحاج ، ( 4)
ص 719. ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  255 ؛ ص 254 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3176 ؛ ص 3175 - ج 1 ، يربط ، ( 5)

ص:234  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا نامثع  هیلع  نایـشروش  کیرحت  رد  ناشهانگ  نانآ  هچ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  هحلط  هشیاع و  تسد  تلآ  هک  دوب  هدرب  یپ  ـالامتحا  وا  دـنک .
زا عقاو  رد  هشیاع  هک  دوب  هدـنامهف  وا  هب  الامتحا  درک ، باـطخ  ریما  دـیاب  اـهنت  ار  ریبز  هک  نیا  رب  هشیاـع  يراـشفاپ  دوب . رتشیب  رایـسب  یلع 
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رب ار  وا  ادتبا  رد  نامثع  اریز  تسنادیم ، نآ  قحتسم  ار  دوخ  همه  زا  شیب  ریبز  هک  یتفالخ  تسا ؛ هدرکن  ینابیتشپ  تفالخ  هب  وا  ینیـشناج 
ار ناناملـسم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اب  نینوخ  یگنج  هب  مادقا  دوب . هدرک  تیامح  وا  زا  دوخ  شگرم  زا  شیپ  تسرد  هداد و  حیجرت  نارگید 
. دـشاب هدوب  قـالخا  فـالخ  يرما  مه  هنادرخباـن و  مه  ریبز  رظن  زا  هک  یتسیاـب  یلاوـحا ، عاـضوا و  نینچ  رد  نتخادـنا  رگیدـکی  ناـج  هب 

گنج دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  نامثع ، یهاوخنوخ  هب  تشاد  دصق  دوب و  هشیاع  شاهلاخ  هب  رتکیدزن  رایـسب  هللا ، دبع  شدنزرف  سکعرب ،
. دوش

. دندوب اروش  لیکـشت  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يرانکرب  ناهاوخ  شنارادفرط  هشیاع و  دوب . هدـنامن  یقاب  قفاوت  وگتفگ و  يارب  یهار  نامگیب 
رظن زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیرق  هک  یلاـح  رد  درکیمن . هّجوـت  شیرق  هدرتـسگ  تفلاـخم  هب  تـسنادیم و  قـحرب  هـفیلخ  ار  دوـخ  یلع 
دننک یسررب  دندوبن  لیام  فرط  ود  زا  مادکچیه  درکیم . مهتم  ار  هشیاع  هحلط و  وا  دنتسنادیم ، نامثع  رابتنوشخ  لتق  لوئـسم  یقالخا 
همادا بورغ  ات  رهظ  زا  داد و  خر  گنج  لاس 36  لوالا  يدامج  مهدزناپ  هبنشجنپ  رد  « 1 . » تسا هدرب  ریشمش  هب  تسد  یسک  هچ  اعقاو  هک 

«2 . » تفای
دنوش و میلـست  نادب  دهاوخب  نانآ  زا  درب و  الاب  نایوجگنج  فوفـص  نایم  ار  یفحـصم  هک  داد  نامرف  سیقلا  دـبع  نادرم  زا  یکی  هب  یلع 

. دنهن رانک  ار  هقرفت 
اب ياهدرتـسگ  دـح  رد  هک  تیاور  نیا  « 3 . » داد رـس  گـنج  ناـمرف  یلع  دروآرد ، ياـپ  زا  ار  وا  دـنکفا و  نیمز  رب  ار  درم  نیا  اـهریت  نوچ 
اب هک  دـندوب  هدـنارواب  نینچ  نایرـصب  هب  دـیامنیم . تسرد  عقاو  رد  هتخیمآرد  هناسفا  اب  اهنآ  زا  یـضعب  هدـش و  لقن  نوگاـنوگ  تاـیئزج 

نالتاق
______________________________

تفلاخم نآ  اب  راّـفن  هیئبس و  ماـگنه  نآ  رد  هک  نـالتاق ، تازاـجم  رـس  رب  قفاوت  زیمآتیقفوم و  ياـهوگتفگ  هراـبرد  فیـس  تیاـکح  ( 1)
،3163 - 1362 ، 3158 ص 3155 - ج 1 ، يربط ،  ) دـندز نماد  گـنج  هب  يور  نیمه  زا  دـندوب و  كاـنمیب  ناـشناج  زا  اریز  دـندرکیم ،

. دننکیمن دییأت  ار  نآ  رگید  عبانم  زا  کی  چیه  تسا و  فرص  یگتخاس  (، 1383 - 1381
دندش و يورایور  مه  اب  هبنـشجنپ  رد  هاپـس  ود  هداتق ، زا  یتیاور  رب  انب  لاح . نیا  اب  دناهدرک . رکذ  گنج  زور  ار  هبنـشجنپ  عبانم  رتشیب  ( 2)

(. 185 - 184 خیرات ، هفیلخ ،  ) داد خر  هعمج  زور  رد  گنج 
ص 240. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص:235  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هک دوب  هتساوخ  یلع  دندوب و  نامجاهم  نانآ  فلاخم  فرط  دندوب . هتخاس  دوخ  یگنج  راعش  ار  نامثع » یهاوخنوخ   » دنگنجیم و نامثع 
«1 . » دیگنج دنهاوخ  ناشیا  اب  نانآ  يرصب  ناملسم  ناردارب  هک  دندرکیمن  رواب  گنج  زا  شیپ  نایفوک  دنوش . یقلت  نینچ  اهنآ 

یلع دش ، لزلزتم  نمشد  ياههزین  زا  يراوید  ربارب  رد  هیفنح  نب  دمحم  یتقو  درکیم . لمح  هّیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  ار  یلع  هاپس  مچرپ 
حانج هدـنامرف  رتشا ، کلام  هک  یماگنه  دـنادرگزاب . ودـب  ار  نآ  دـعب  اـّما  « 2 . » درک یهدـنامرف  ار  هلمح  تـفرگ و  شناتـسد  زا  ار  مـچرپ 

«3 . » دش هتخورفارب  گنج  شتآ  تشک ، ار  نایرصب ، پچ  حانج  هدنامرف  مراد و  هلیبق  زا  یمیمت  رشب  نب  عیکو  نب  لاله  یلع ، هاپس  تسار 
يدرم تیامح  رد  وا  هک  هدش  لقن  دش . زاجح  راپسهر  گنردیب  درک و  اهر  دوز  رایسب  ار  دربن  هنحص  دشاب ، هدیگنج  هکنآیب  ارهاظ  ریبز 

رد ات  دمآرب ، داّمح  نب  ضایع  يوجتسج  رد  تفر و  عشاجم  ینب  دجسم  هب  ادتبا  ریبز  هداتق ، زا  یتیاور  رب  انب  دوب . میمت ) مراد  زا   ) یعشاجم
وا هب  سیق  نب  فـنحا  نادرم  زا  یخرب  « 4 . » تفر اجنآ  هب  وا  یپ  رد  تسا و  عابـسلا » يداو   » رد ضایع  دـنتفگ  وا  هب  دریگ . رارق  وا  تیامح 

هناخ تمس  هب  نونکا  هتخادنا و  رگیدکی  ناج  هب  ریشمش  اب  ار  ناناملـسم  ریبز  تفگ  فنحا  دناهدید . روبع  لاح  رد  ار  ریبز  هک  دنداد  ربخ 
هب گنج  زا  سپ  زومرج  نبا  یتقو  تشک . عابـسلا  يداو  رد  ار  وا  یعـشاجم  زومرج  نب  ورمع  دـنتفر و  وا  یپ  رد  درم  هس  دزیرگیم . دوخ 
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يراددوخ وا  اب  رادـید  زا  یلع  دـناهدرک ، لقن  ّتنـس  لها  ثیداـحا  هک  یتیاور  رب  اـنب  درک ، یفرعم  ریبز  لـتاق  ار  دوخ  تفر و  یلع  رادـید 
فنحا فرط  زا  هک  زومرج ، نبا  رتقثوم ، ياهشرازگ  رب  انب  «. 5 « » دینک مالعا  هیفص  دنزرف  لتاق  هب  ار  منهج  شتآ  : » تشاد راهظا  دیزرو و 

؟ یشکب ار  وا  یتسناوت  هنوگچ  دیسرپ : وا  زا  یلع  تفرگ و  رارق  یلع  لابقتسا  دروم  دوب ، هدش  هداتسرف  ریبز  هدیرب  رس  ریشمش و  اب  سیق  نب 
نآ تفرگ ، ار  ریبز  ریشمش  سپس  مالّسلا  هیلع  یلع 

______________________________

اب دنیآیم و  وا  يوس  هب  نانکمسبت  هک  دنکیم  فصو  نینچ  ار  نایفوک  دنیبیم ، راق  وذ  رد  ار  یلع  هاپس  هک  هرصب ، لها  یمرج  بیلک  ( 1)
(. ص 705 ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  ( »؟ دیگنج دنهاوخ  ام  اب  يرصب  ناردارب  دینکیم  رکف  اعقاو  ایآ  : » دنیوگیم یتفگش  راهظا 

ص 3193. ج 1 ، يربط ، ( 2)
ص 241. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

ص 131. ج 16 ، یناغا ، ( 4)
. دوب بلطملا  دبع  رتخد  هیفص ، ریبز  ردام  ( 5)

ص:236  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
یتشونرس هب  نونکا  اّما  دیگنج  ادخ  ربمایپ  باکر  رد  ریبز  هک  رایسب  هچ  مسانشیم ؛ ار  وا  ریشمش  يرآ  تفگ  دیـشک و  نوریب  فالغ  زا  ار 

«1 . » دش راتفرگ  موش 
رد هک  میمت ، دیعس  هلیبق  زا  هداتق  نب  نوج  دننک . هیجوت  هنوگچ  ار  ریبز  بناج  زا  گنج  هنحـص  كرت  هک  دنتـسنادیمن  نایوجگنج  ارهاظ 
زا رگید  ياهتیاور  « 2 . » دـش كانمیب  تسا  هتفر  یلع  تمـس  هب  رامع  هک  تسناد  ریبز  یتقو  هک  دـنکیم  لقن  دوب  ریبز  هارمه  گنج  زاـغآ 

«3 . » دنهدیم ربخ  گنج  رد  ریبز  اب  رامع  ندش  يورایور 
تسا و ناکاپ  هلمج  زا  رامع  هک  دوب  هدمآ  ادخ ، لوسر  هب  بوسنم  یثیدـح  رد  اریز  هدـش ، هدافتـسا  ریبز  لمع  هیجوت  يارب  رامع  زا  ارهاظ 
درمریلد و دیگنج . دهاوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  رامع  هک  دوب  هتسناد  کین  رتشیپ  ریبز  دش . دهاوخ  هتـشک  نایـشروش  تسد  هب  يزور 

هرابرد هک  يّدج  ياهدیدرت  الامتحا  دـشاب . هتخیرگ  گنج  زا  هدـش و  تشحو  راچد  زاغآ  نامه  رد  هک  دـیابن  وا ، نوچ  ياهدومزآگنج 
. دنک اهر  ار  گنج  هنحص  ریبز  هک  دش  بجوم  تشاد  دوجو  هشیاع  دصاقم  ّتیناقح 

ریبز هک  تفگ  ناوتیم  دیعب  تفرگ . شیپ  ار  زاجح  هار  ناس  نیدب  دشک و  رانک  ار  دوخ  شکمـشک  نیا  زا  الماک  تشاد  دصق  يو  دـیاش 
تسد زا  دندوب ، هتسناد  فرطیب  ار  دوخ  امسر  هچرگ  میمت ، دعس  نادناخ  تسا . هتشاد  رـس  رد  ار  هیواعم  داهنـشیپ  لوبق  هشیدنا  مه  زونه 

زا هن  ار  وا  اهنآ  دنتـسنادیم . ناناملـسم  نایم  رد  عازن  نیا  یلـصا  نالماع  زا  یکی  ار  وا  ناـنآ  اریز  دـندش ، كاـنمیب  گـنج  زا  وا  ندیـشک 
. دنتشک دوب ، تفارش  دقاف  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  مالّسلا ، هیلع  یلع  ندرک  دنسرخ  تهج 

اّما « 4 . » دیگنج هناریلد  ادتبا  ماظن ، هراوس  هدـنامرف  ماقم  رد  يو ، هک  دـناهتفگ  دـش . یمخز  تدـشب  هحلط  یهاتوک  تّدـم  زا  سپ  الامتحا 
کیدزن گرهایس  رب  هک  درک  هناور  وا  يوس  هب  يریت  تشپ  زا  ناورم  دروآ . يور  نت  هب  نت  گنج  هب  وا  دنتفای ، يرترب  نایفوک  نوچ 

______________________________

ص 387- لمج ، دـیفم ، خیـش  زا  لقن  هب  هنیدـم ، لها  یمیت ، ثراـح  نب  میهاربا  نب  دـمحم  مکح و  نب  ناورم  ياهـشرازگ  هب  ك : ر . ( 1)
. دیشخبن ار  ریبز  یلع  هک  نیا  رب  دنادیم  یلیلد  ار  اهتیاور  نیا  هعیش  ثیداحا  . 390

،1 ج 3 / تاقبط ،  ) تسا هدماین  دعس  نبا  هخـسن  رد  رامع  . 257 ص 256 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3188 ؛ ص 3187 - ج 1 ، يربط ، ( 2)
(. 88 ص 77 -

ص 259. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3290 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 3)
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ص 245. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
ص:237  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

شمخز دنروآ و  دنب  ار  نوخ  نایرج  دندیـشوک  ادتبا  شنارای  وا و  هک  یلاح  رد  تسج ، نوریب  نآ  زا  نوخ  تسـشن و  ورف  اسن )  ) شیوناز
«1 . » درپس ناج  یتخرد  ریز  رد  ای  میمت  دعس  ونب  هناخ  رد  هحلط  دیسرن و  ییاج  هب  نانآ  ششوک  اّما  دننک . نامرد  ار 

دندوب هدرک  اهر  قرع » تاذ   » رد ار  هشیاع  هاپس  هک  ینایوما  هب  رتشیپ  ناورم  دوبن . یقافتا  ارهاظ  ناورم  تسد  هب  هحلط  هنانئاخ  ندش  هتـشک 
ینیبشیپ نانیمطا  اب  ات  دنام  رظتنم  ارهاظ  لاح  نیع  رد  دریگ . ماقتنا  زین  نانآ  زا  هشیاع  نارادـفرط  نایم  رد  دراد  دـصق  هک  دوب  هدرک  هراشا 

هکنآیب دیـشک و  بقع  دوب ، هتفرگ  یتربع  سرد  رادـلا » موی   » رد هک  يو  دـنکن . تساوخزاب  وا  زا  نینمؤملا  ما  نوچ  يدـنمرفظ  هک  دـنک 
ناورم دناهتفگ  دش . یمخز  یکدنا  هک  دوب  لمع  نیا  زا  سپ  اهنت  دنام . یقاب  بسانم  یتصرف  راظتنا  رد  دنک ، زیتس  نمـشد  اب  هناهاوخدوخ 

«2 «. » متفرگ هدهع  رب  ار  تردپ  نالتاق  زا  یکی  نتشک  نم  : » تفگ درک و  نابا ، نامثع ، دنزرف  هب  يور 
دوخ جدوه  رد  هشیاع  روضح  دوش . فقوتم  تسناوتیم  هناحلـسم  يریگرد  ـالامتحا  دـش و  یعطق  تسکـش  هدـنامرف  ود  ندـش  هتـشک  اـب 

فرط زا  هک  هشیاع ، جدوه  رتش و  نوماریپ  ماگنه  نیا  رد  تشاداو . وا  زا  ینابیتشپ  يارب  هنادرخیب ، هچرگ  دـحیب ، یـشالت  هب  ار  شهاپس 
دنتـشاد تسد  هب  ار  هشیاع  رتش  راهم  هک  ینادرم  تفای . همادا  تعاس  نیدـنچ  تفرگرد و  تخـس  یگنج  دـشیم ، تظاـفح  حلـسم  نادرم 

. دندش هتشک  يرگید  زا  سپ  یکی 
تـسد هب  ار  گـنج  هرادا  نایـشیرق  زا  یهورگ  سپـس  دوب . هتـسب  ینآرق  دوخ  ندرگ  رود  رب  هک  دوب  دـهاز  روس  نب  بعک  ناـنآ  نیتـسخن 

وا گرم  زا  هشیاع  دـش . هتـشک  رتشا  تسد  هب  شیرق  ریما  اـی  برع  بوسعی )  ) ریما هب  روهـشم  دیـسا ، نب  باـّتع  نب  نمحرلا  دـبع  دـنتفرگ .
نب دوسا  « 4 . » دش هتشک  اجنامه  رد  تفرگ و  ار  رتش  راهم  دوب ، اسراپ  يدباع  هک  هحلط  دنزرف  دمحم  دناهتفگ  « 3 . » دش نیگهودنا  تخس 

اّما دش ، هدنکفا  نیمز  هب  دسا  هلیبق  زا  يرتخبلا  یبا 
______________________________

. تسا هدز  ریت  ود  اب  ار  هحلط  هک  تفگ  نیدباعلا  نیز  ماما  یلع ، هون  هب  ناورم  . 389 ص 383 ، لمج ، دیفم ، ص 246 ؛ نامه ، ( 1)
ص 246. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 185 ؛ خیرات ، هفیلخ ، ( 2)

دیوگیم زین  ادیوالد  يول  هکنانچ  يربط ، بناج  زا  هحلط  نب  دمحم  اب  برع  بوسعی  نتسناد  یکی  . 3228 ص 3227 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
. تسا هابتشا  ص 149 ،) ج 9 ، مالسا ، خیرات  رد  )

ص 243. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
ص:238  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رگیدـکی اـب  ود  نـیا  فورعم ، تـیاور  رب  اـنب  درب . شروـی  وا  رب  رتـشا  دـمآ و  هنحـص  هـب  ریبز  نـب  هللا  دـبع  تـخیرگ . گـنج  زا  تمالـسب 
دورف ریبز  نبا  رـس  رب  یتبرـض  ریـشمش  اـب  وا  رتشا ، دوخ  تیاور  هب  « 1 . » دندش ادـج  مه  زا  سپـس  اّما  دـش ، حورجم  ریبز  نبا  دـنتخیوآرد ؛
سپـس و  درک ، شرود  هکرعم  زا  شداهنب و  شیوخ  بسا  رب  تفای ، نیمز  رب  هداتفا  ار  وا  دوسا  « 2 . » درک شیاهر  دناتس و  ار  شناج  دروآ ،

«3 . » درب دزا  هلیبق  هب  هتسباو  ءاربغ ، ینب  زا  يدرم  هناخ  هب  ار  وا 
. دـننکیم تمدـخ  نینمؤملا  ما  هب  هک  دـندوب  هدـش  هرغ  هژیوب  هبـض  ینب  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  لیابق  يداـع  نادرم  نآ  زا  سپ 

نامرف مالّسلا  هیلع  یلع  یتقو  « 4 . » دندش هتـشک  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  هشیاع  رتش  راهم  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  زا  درم  لهچ  دـناهتفگ 
وا داد . ماجنا  ار  راک  نیا  یّبض ، نایفوک  زا  یکی  هلجد ، نب  ریجب  یتیاور  هب  انب  دش . فقوتم  يزیرنوخ  گنج و  دنک ، یپ  ار  رتش  یـسک  داد 

، نادعم نب  ملسم  ار  درم  نآ  يرگید  تیاور  « 5 . » دننامن هدنز  شايرـصب  نادنواشیوخ  زا  کی  چیه  هک  تسا  هدوب  نآ  نارگن  تفگ  دعب 
ةرکن نب  نزش  ونب  زا 
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______________________________

.31200 ص 3199 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
شاهلاخ ندناشک  لوئـسم  ار  ومه  اریز  دشکب ، ار  ریبز  نبا  تسا  هتـشادیم  تسود  تفگ  رتشا  ص 397 . ج 1 ، رابخالا ، حرش  نامعن ، ( 2)

. دوب باتع  نب  نمحرلا  دبع  تخیوآرد ، وا  اب  دز و  نیمز  رب  هک  ار  یسک  دیوگیم  زین  تسنادیم . گنج  نیا  هب  هشیاع 
ار یلع  ناراـی  زا  یکی  هاـگره  دوـسا  هار ، رد  ص 362 . لـمج ، تسا ، نیمه  زین  هدرک  لـقن  دـیفم  خیـش  هک  ریبز  نب  هللا  دـبع  تـیاور  ( 3)

هلمح وا  هب  درم  نآ  سپ  تخانـش . ار  ریبز  نبا  ناهگان  هک  تشذگ  يدرم  رانک  زا  تشاذگیم . نیمز  هب  بسا  زا  ار  ریبز ] نبا   ] وا دیدیم ،
. تخاس حورجم  ار  شبسا  يرگید  درم  درب . شیپ  زا  يراک  تسناوتن  اما  درک 

ار وا  مخز  ناـنآ  رکب . هلیبـق  زا  يرگید  میمت و  زا  یکی  تشاد ، نز  ود  هک  درب  ءاربـغ  ینب  زا  يدرم  هناـخ  هب  تمالـسب  ار  ریبز  نـبا  دوـسا ،
. تفای دوبهب  يدوزب  مخز  دش و  مک  نوخ  هکنیا  ات  دندز  روفاک  نآ  رب  دنتسش و 

هدرک دـهع  هرـصب  رد  ریبز  نب  هللا  دـبع  يرتـخبلا و  یبا  نب  دوسا  وا ، هک  تسا  هدرک  تیاور  یموزخم  ماـشه  نب  ثراـح  نب  نمحرلا  دـبع 
ادتبا دندید  دندومزآیم ، ار  شیوخ  تخب  هک  یلاح  رد  گنج  یط  دنهد . گرم  هب  نت  دوخ  ای  دنـشکب و  گنج  رد  ار  یلع  ای  هک  دـندوب 

ار یکی  هبـض  زا  درم  ود  یلع  هک  دید  نمحرلا  دـبع  هاگنآ  دـنهدیم . تسکـش  ار  نافلاخم  نآ  پچ  حانج  سپـس  نمـشد و  تسار  حانج 
یلع نارادحالـس  میب  زا  گنج  زا  سپ  نمحرلا  دـبع  دـندروخ . تسکـش  دـندش و  هدـیبوک  مهرد  یگمه  ماجنارـس  تشک . رگید  زا  سپ 

اب ایوگ  و  ص 363 ،) نامه ،  ) دـید ار  وا  قافتا  روط  هب  دوب ، هتخیرگ  ییاهنت  هب  هک  ریبز  نب  هللا  دـبع  ص 375 .) لمج ، دیفم ،  ) تفر نوریب 
تفر اجنآ  زا  سپـس  درک و  تعیب  یلع  اب  گنج  زا  سپ  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  يدـقاو ، زا  یتیاور  رب  انب  دنتـشگزاب . زاجح  هب  رگیدـکی 

(. 414 ص 413 - نامه ، )
ص 3198. ج 1 ، يربط ، ( 4)

ص 3204. نامه ، ( 5)
ص:239  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ردارب رکب ، یبا  نب  دـمحم  دـنوش . کیدزن  دنتـسناوت  شنارای  یلع و  داـتفا ، نیمز  رب  دوخ  راـب  رتش  نوچ  « 1 . » دنادیم یـصفا  نب  زیکل  نب 
بطاح نب  دمحم  درب . تشادرب و  ار  نآ  رفن  دنچ  کمک  هب  دیرب و  دوب ، هتـسب  ناویح  ندب  هب  ار  جدوه  هک  ییاهدنب  یلع  نامرف  هب  هشیاع ،

رب یلع  دوب . هدـش  هدیـشوپ  ریت  زا  یتشپراخ  نوچمه  جدوه  متفر ؛ جدوه  فرط  هب  یلع  اـب  هارمه  لـمج  زور  هک  دـنکیم  تیاور  یحمج 
هب هشیاع  ردارب  دمحم  سپـس  تشک .» ار  نافع  نب  نامثع  هک  روطنامه  دشکب ، ارم  تساوخیم  « 2  » مرا ياریمح  نیا  : » تفگ دز و  جدوه 

«. تسا هتفر  میوزاب  رد  یناکیپ  : » داد خساپ  تسا »؟ هدرک  تباصا  وت  هب  يزیچ  : » تفگ يو 
«3 . » دروآ نوریب  ار  ناکیپ  دیشک و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  درب ، نوردنا  هب  ار  شتسد  دمحم 

تبون نونکا  درک . شنزرـس  تخـس  دوب  هدروآ  ناغمرا  هب  ناناملـسم  يارب  هک  یتبیـصم  ببـس  هب  ار  وا  هدـش ، هجاوم  هشیاع  اـب  یلع  یتقو 
یلع «. 4 « » امرف وفع  یکین  هب  سپ  بلاط ، یبا  نبا  یتفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  : » دوش حلـص  ناهاوخ  يراوخ  ینوبز و  اب  هک  دوب  هشیاع 

زا هحلط ، یبا  نب  ۀـحلط  نب  ثراح  تنب  ۀیفـص  هناخ  رد  اجنآ  رد  وا  دـننک ، تسارح  رهـش  ات  ار  وا  هک  داد  نامرف  هشیاـع ، ردارب  دـمحم ، هب 
يرتش نیزگیاج  ات  داتـسرف  وا  يارب  دیرخ و  تمیقنارگ  يرتش  رتشا  کلام  دنام . اجنآ  رد  يزور  دنچ  « 5 . » دیزگ ینکس  رادلا ، دبع  هلیبق 

«6 . » تفریذپیمن رتشا  زا  ار  نآ  وا  اّما  تفر . تسد  زا  گنج  رد  هک  دوش 
تساوخ هزاجا  سابع  نبا  وا ، دوخ  تیاور  هب  انب  دندنب . رفس  راب  دهد  نامرف  وا  هب  ات  داتسرف  ار  سابع  نب  هّللا  دبع  مالّسلا ، هیلع  یلع  سپس 

نبا دـش »*« . اجنآ  دراو  دـبای  تصخر  هکنآیب  سابع  نبا  دادـن و  هزاجا  هشیاـع  دوش ، دراو  تشاد  تماـقا  نآ  رد  هشیاـع  هک  ياهناـخ  هب 
سابع
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______________________________

ص 248. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
اب ار  وا  ادعب  شنانمـشد  دزیم . ادص  نادب  ار  هشیاع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  دوب  ياهناتـسود  مان  کچوک » مافخرـس   » ءاریمح ( 2)
زا شیپ  هناسفا  رعـش و  دوب . هتفر  نیب  زا  هک  دـنتفگیم  مالـسا  زا  شیپ  برع  ياهناسفا  ياههلیبق  زا  یکی  هب  ار  مرا » . » دـندناوخیم ماـن  نیا 

. دروآ یتـخبهریت  یناریو و  دوـخ  مدرم  يارب  هـک  دادیم  ناـشن  ار  دوـمث ) اـی   ) داـع تخبنوـگن  رمیحا »  » اـی رمحا »  » رکذـم هرهچ  مالــسا ،
. دوب نآ  ثنؤم  ياتمه  يانعم  هب  مرا » ياریمح  »

ص 250. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص 250. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3186 ؛ ، 1 يربط ، ( 4)

، رجح نبا   ) دش هتـشک  دوب و  هشیاع  اب  لمج  گنج  رد  وا  دوب . هرـصب  ناوید  رد  رمع  بتاک  یعازخ ، فلخ  نب  هّللا  دـبع  هّیفـص  رهوش  ( 5)
(. ص 62 و ج 4 ، ، 6 ص 5 - ج 8 ، ۀباصا ،

.3228 ص 3227 - ج 1 ، يربط ، ص 705 ؛ ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  ( 6)
هب زاین  دوشیم و  نآ  دراو  هکلب  دریگیمن  هزاجا  وا  زا  هشیاع  هناخ  هب  دورو  يارب  سابع  نبا  یلصا  نتم  قبط  رب  * 

ص:240  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رب یشرف  هک  دید  يرتش  نالاپ  ياهشوگ  رد  سپـس  تفاین . نتـسشن  يارب  ییاج  دوب  هدرک  ناهنپ  ياهدرپ  تشپ  ار  دوخ  هشیاع  هک  یقاتا  رد 
نم تصخر  نودب  تسا ؟ راک  هچ  نیا  سابع ، نبا  : » دیسرپ وا  زا  هشیاع  تسشن . نآ  يور  رب  درک و  زاب  ار  شرف  دوب . هدش  هداهن  نآ  يور 

ام میتخومآ ؛ نارگید  وت و  هب  ام  ار  ّتنس  : » تفگ سابع  نبا  یتسکش .» ار  ّتنس  انامه  ینیـشنیم . ماهیثاثا  يور  رب  يوشیم و  ماهناخ  دراو 
رب يدرک ، متـس  شیوخ  رب  هک  دوب  اجنامه  زا  هتـشاذگ و  یقاب  تیارب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نامه  وت  هناـخ  میرتهتـسیاش . ّتنـس  هب  وت  زا 
ات دـش و  مهاوخن  دراو  تاهزاجا  نودـب  یتشگزاب ، هناخ  نآ  هب  یتقو  يدرک . زاغآ  ار  ادـخ  ربمایپ  ینامرفان  يدـیزرو و  ربک  تراـگدرورپ 

مهد نامرف  ات  تسا  هداتـسرف  وت  دزن  ارم  نانمؤم  ریما  : » تفگ وا  هب  سابع  نبا  درک ؛ نویـش  زاـب  هشیاـع  تسـشن .» مهاوخن  ياهدادـن  ناـمرف 
رمع : » تفگ وا  هب  سابع  نبا  دوب .» رمع  نانمؤم  ریما  تسیک ؟ نانمؤم  ریما  : » تفگ هشیاـع  يدرگزاـب .» تاهناـخ  هب  ینک و  كرت  ار  هرـصب 
يو ادخ  لوسر  هک  نانچ  تسا ، نیتسار  نانمؤم  ریما  مالّـسلا ، هیلع  یلع  دنگوس ، ادخ  هب  کی  نیا  اّما  تسا ، نانمؤم  ریما  هک  درکیم  اعدا 

. دناوخ نینچ  ار 
نوچ دوب .» تردپ  رمع و  زا  رترابدرب  و  رتنوزفا ، ملع  رد  رتشیپ و  مالسا  رد  رتکیدزن ، ادخ  لوسر  هب  يدنواشیوخ  رد  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس 

اب تشاد و  يراوگان  ياهدـمایپ  اّما  دوب ، هاتوک  تردـپ  تموکح  نارود  هچرگ  تفگ  وا  هب  نانیمطا  اب  ساـبع  نبا  دوشگ ، ضارتعا  هب  بل 
. دزاس نایامن  ربماـیپ  دـنواشیوخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تموصخ  اـت  درب  هرهب  نآ  زا  وا  اـّما  دوب . هارمه  يراکـشآ  ياهیتخبدـب  موش و  ثداوح 

: تفگ ییاورپیب  اب  تسیرگب و  راز  راز  هشیاع 
ارچ : » دیـسرپ سابع  نبا  دیـشاب .» نآ  رد  امـش  هک  تسین  میارب  نآ  زا  رتروفنم  ياهناـخ  چـیه  درک ؛ مهاوخ  اـهر  ار  امـش  دـنگوس  ادـخ  هب  »
هک هاگنآ  ار  وت  ام  میشاب . هتسناد  رترب  تردپ  وت و  زا  ار  دوخ  هکنآ  ای  دشاب  هدیسر  وت  هب  یجنر  ام  زا  هک  تسین  ببـس  نادب  نیا  هشیاع ؟
هب ایآ  : » تفگ هشیاع  میدرک .» لیدبت  قیدـص  هب  دوب  هفاحق  وبا  دـنزرف  هک  هاگنآ  ار  تردـپ  میتخاس و  نینمؤملا  ّما  يدوب ، نامور  ما  رتخد 
هب یتشاد  وا  زا  يوم  کی  رگا  هک  یسک  هطساو  هب  میراذگن  تنم  ارچ  : » داد خساپ  سابع  نبا  دیراذگیم »؟ ّتنم  ام  رب  ادخ  لوسر  هطساو 

هن زا  یکی  وت  میتسه و  وا  نوخ  تشوگ و  زا  ام  یتخورفیم . رخف  یتشاذگیم و  ّتنم  ام  رب  نآ  هطساو 
______________________________

شیارب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنادیم  ییاج  ار  وا  هناخ  دـیوگیم  يدـعب  ياهترابع  هکنانچ  اریز  دـنیبیمن . نتفرگ  هزاـجا 
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. دوب هدرک  نییعت 
ص:241  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

سابع نبا  هک  یلاح  رد  یـشاب .» رتهدرتسگ  هیاس  رتگربزبس و  رترادهشیر ، گر و  نانآ  زا  هک  یتسین  یتخرد  وت  ییوا . هدنامیقاب  رتسبمه 
ربخاب ارجام  زا  ار  وا  تفر و  مالّسلا  هیلع  یلع  دزن  سابع  نبا  درک و  توکس  هشیاع  تشاد ، تیاکح  شدوصقم  زا  هک  دورـسیم  يراعـشا 

. تخاس
انگنت رد  ار  وا  یلع  تلهم  ياضقنا  زا  سپ  اّما  داد ، تلهم  وا  هب  یلع  تساوخ و  یتلهم  هشیاع  هاـگنآ  « 1 . » دش دونشخ  سابع  نبا  زا  یلع 

«2 . » دش هنیدم  راپسهر  دوب  هدیزگرب  دوخ  هک  ینادرم  هرصب و  نانز  زا  یهورگ  اب  هارمه  هشیاع  داد و  رارق 
شلابقتـسا هب  راصنا  نانز  زا  یهورگ  اب  هشبک  يو  رتخد  سپـس  ینامثع و  يراصنا  رعاش  کلام ، نب  بعک  ادتبا  هنیدـم ، هب  هشیاع  دورو  اب 

زا شیپ  تسرد  هک  تفگ  ماگنه  نیا  رد  هشیاع  تسا . هدرک  لقن  گـنج  رد  شتکرـش  صوصخ  رد  ار  هشیاـع  دوخ  تیاور  بعک  دـنتفر .
هب کیچـیه  اّما  تسا ، هدـناوخ  ارف  ّتنـس  ادـخ و  باـتک  هب  ندروآ  يور  و  گـنج ، كرت  هب  ار  ناـنآ  هتفر و  مدرم  ناـیم  هب  گـنج  عوقو 

، دندش هتـشک  یلع  ناوریپ  زا  رفن  ود  ای  کی  ادتبا  دناهدروآ ؛ يور  گنج  هنحـص  هب  باتـش  اب  یگلمج  هکلب  دـناهدادنارف  شوگ  وا  نانخس 
ار هشیاع  دمآ و  دراو  شوپهرز  جدوه  رب  ییاهریت  سب ؛ دندوب و  هشیاع  رتش  هّجوتم  مدرم  دش ؛ کیدزن  رگیدکی  هب  گنج  فوفـص  سپس 

راـسفا هک  ینادرم  هنوگچ  هک  داد  حرـش  هاـگنآ  دنتـسیرگ . یگمه  داد ، ناـشن  ناـنز  هب  ار  دوخ  يوزاـب  مخز  هشیاـع  نوـچ  درک . یمخز 
نب هّللا  دبع  شاهدازرهاوخ  ندرک  رود  يارب  شیاهـششوک  هنوگچ  دندش و  هتـشک  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  شرتش 

دنداتفا و نمشد  ماد  رد  یگداسب  ناس  نیدب  دندوب و  هدومزآان  گنج  رد  شیرق  ناناوج  وا  فرط  رد  هک  تفگ  وا  دنام . ماکان  نآ  زا  ریبز 
. دندش هتشک 

، رتش : » دیوگیم هک  دینش  ار  وا  يادص  هدش و  گنج  دراو  اصخـش  هک  دید  ار  بلاط  وبا  دنزرف  گنج ، رد  یهاتوک  هلـصاف  زا  سپ  هشیاع 
هللا دیبع  نب  ذاعم  هشیاع ، ردارب  دمحم ، اب  وا  سپـس  دناتـسب .» ار  مناج  دـهاوخیم  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ دوخ  اب  هشیاع  تساجنآ .» رتش 

تسبیم رتش  تشپ  هب  ار  جدوه  هک  ییاهدنب  دندش ، کیدزن  رسای  نب  رامع  و  « 3  » یمیمت
______________________________

ص 450- ج 8 ، (، 1898 - 1888 / 15 - 1303 زیربت ، نارهت / ، ) راونالا راحب  یـسلجم ، 392 ؛ ص 390 - ج 1 ، رابخالا ، حرـش  نامعن ، ( 1)
.451

ص 249. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
مالّـسلا هیلع  یلع  تمـس  هب  گنج  نایاپ  زا  شیپ  الامتحا  درک . تکرـش  گنج  رد  هکم  نایـشروش  فرط  زا  یمیمت  هللا  دیبع  نب  ذاعم  ( 3)

373 ، 5 ص 364 - لمج ، دیفم ،  ) دراد یلع  شیاتس  زا  تیاکح  گنج  هرابرد  شیاهتیاور  تسا ؛ هتفر 
ص:242  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دایرف هک  دینـش  ار  یلع  یچراج  يادص  هشیاع  سپـس  دندرب . دوخ  اب  دـندشیم  هدـنکارپ  هشیاع  نارادـفرط  هک  یلاح  رد  ار  نآ  دـندیرب و 
حالـس سک  ره  دـش و  دـهاوخن  هتـشک  دـشاب  هدـش  حورجم  هک  ره  دریگیمن ، رارق  بیقعت  دروم  دـشاب  هدـنادرگ  يور  سک  ره  : » دزیم

«. دوب دهاوخ  ناما  رد  دراذگ  نیمز  رب  ار  شیوخ 
ره دـندرب . دنتـسیرگیم ، وا  يارب  شاهداوناخ  دوب و  هدـش  هتـشک  گنج  رد  هک  یعازخ  فلخ  نب  هّللا  دـبع  هناـخ  هب  ار  هشیاـع )  ) وا سپس 

، دش ایوج  ریبز  هحلط و  لاح  زا  هشیاع  نوچ  دمآیم . هشیاع  دزن  نونکا  دوب ، هتخیرگ  سرت  زا  هدیزرو و  ینمشد  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  سک 
ارف ار  وا  دوجو  رتشیب  یهودنا  تسا ، هدش  هتـشک  هّللا  دـبع  شاهدازرهاوخ  دـنتفگ  وا  هب  ادـتبا  یتقو  دـناهدش . هتـشک  نانآ  هک  دـنتفگ  وا  هب 

ماگنه نیا  رد  هشیاع  دوب . رایـسب  نان  دـندرک و  وا  زا  رایـسب  يزاوننامهم  شنانابزیم  هچرگ  دـیماشاین ، دروخن و  چـیه  زور  هس  اـت  تفرگ .
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ناناملسم هک  دیوگیم  يو  دنکیم . ینامیـشپ  راهظا  تخـس  تسا  هتخیگنارب  نامثع  هیلع  ار  مدرم  هکنیا  زا  دهدیم و  نایاپ  ار  دوخ  نخس 
تبیــصم ماــگنه  رد  نیرتخــسار ، تداــبع  رد  نیرتـگرزب ، يراــبدرب  رد  وا  هـچ  دــید . دــنهاوخن  دوـخ  هـب  وا  دــننامه  ياهـفیلخ  رگید 

«1 . » دوب نانآ  نیرترادیاپ  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  ظفح  رد  نیرتدنمتواخس و 
هزرابم نامز  نیا  رد  هک  هیواعم  زا  یمایپ  اب  ریـشب  نب  نامعن  دـعب  يدـنچ  یتقو  دوب . هتفاین  رییغت  داـیز  یلع  هب  تبـسن  هشیاـع  شرگن  ارهاـظ 

هک درک  شاف  وا  اب  ار  دوخ  زار  نیا  هشیاع  سپس  درک . ییاریذپ  یمرگ  هب  نامعن  زا  هشیاع  تفر ، وا  دزن  دوب ، هدرک  زاغآ  ار  یلع  اب  راکشآ 
وت زا  ناقفانم  رگا  هک  دناشوپ  دهاوخ  وت  رب  ار  ینهاریپ  دنوادخ  تفگ : نامثع  هب  راب  هس  هک  دینش  ربمایپ  زا  رمع ، رتخد  هصفح ، روضح  رد 

؟ يدوب اجک  ثیدح  نیا  اب  نینمؤملا ، ما  يا  : » دیـسرپ هدزتفگـش  اّما  يدونـشخ  اب  نامعن  ینک . نینچ  دیابن  ینکرب  نت  زا  ار  نآ  دـنهاوخب 
«2 .« » ماهدینشن ار  نآ  زگره  ییوگ  وت  مدوب ، هدرک  شومارف  ار  نآ  تفگ :

يوزرآ وا  هک  هنیدـم  رد  ار  يردـپ  تفالخ  نیتسخن  لالحمـضا  داد و  ناـیاپ  شایـسایس  ياـهتیلاعف  هب  لـمج  گـنج  رد  هشیاـع  تسکش 
. درک لّجسم  تشاد ، ار  شاینیرفآزاب 

______________________________

(. 374 - 373 ، 5
. يدقاو زا  لقن  هب  ، 380 ص 378 - نامه ، ( 1)

(. 1070 - 1069 نامه ،  ) تسا هدرک  دییأت  ار  هشیاع  تیاور  هصفح  ، 1069 ص 1068 - ۀنیدملا ، خیرات  هّبش ، نبا  ( 2)
ص:243  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هک یکانتشحو  راتـشک  هرطاخ  دنام . ماکان  اّما  دنک ، ایحا  ار  نآ  هرابود  ات  دش  نآ  رب  هیواعم  گرم  زا  سپ  ریبز  نب  هّللا  دبع  شاهدازرهاوخ 
هب ار  ناناملـسم  نینمؤملا  ما  ماقم  رد  وا  دوخ  هکنیا  زین  دـنتخاب و  ناج  شناـکیدزن  زا  يرایـسب  نآ  رثا  رد  داد و  يور  وا  جدوه  فارطا  رد 
هک وا  ندروخ  سوسفا  ندش و  نامیـشپ  هرابرد  رایـسب  ياهتیاور  تشادیم . لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  رکف  اعطق  دوب ، هتخادـنا  رگیدـکی  ناج 
دبع نب  بدنج  هک  یناتـساد  رد  ساسحا  نیا  دـنراد . تیاکح  تقیقح  نیا  زا  یگلمج  نیقی ، هب  دوب ، هدـیدن  ار  زور  نآ  دوب و  هدرم  شاک 

، تفرگ تسد  هب  ار  رتش  راسفا  دوب  هرـصب  دزا  لها  هک  یکتع  فرـشا  نب  ورمع  تسا : هدـش  ناـیب  یبوخ  هب  هدرک  تیاور  یفوک  يدزا  هّللا 
وا دزن  ربمایپ ، یباحـص  یفوک و  نایدزا  زا  ریهز  نب  ثراح  سپـس  دـنکفایم . شنیمز  رب  شیوخ  ریـشمش  اب  دـشیم  کـیدزن  وا  هب  هک  ره 

: دورسیم نینچ  هک  یلاح  رد  تفر ،
ادـج ندـب  زا  ناشیاپ  تسد و  دـنیآیمرد و  اپ  زا  هک  یناروالد  رایـسب  هچ  ینیبیمن  ایآ  میـسانشیم ، هک  يرداـم  نیرتهب  يا  اـم ، رداـم  يا 

؟ دوشیم
هنیدم رد  سپـس  دنتخاب . ناج  هکنیا  ات  دندنکیم  دوخ  ياهاپ  اب  ار  نیمز  هک  مدید  ار  نانآ  نم  و  دـش ، لدـب  در و  ناشنیب  هبرـض  ود  سپس 

»؟ یتشاد تکرـش  لمج  رد  ایآ  : » دیـسرپ هفوک .» نکاس  دزا ، زا  يدرم  : » مداد خـساپ  یتسیک »؟ وت  : » تفگ نم  هب  هشیاـع  متفر . هشیاـع  دزن 
يا ام ، ردام  يا  : » تفگ هک  ار  سک  نآ  یـسانشیم  ایآ  : » تفگ امـش .» دض  رب  : » متفگ ام »؟ دـض  رب  ای  يدوب  ام  اب  : » تفگ يرآ ،» : » متفگ

دهاوـخن مارآ  رگید  مدرک  ناـمگ  هک  ناـنچ  تسیرگب ، راز  راز  دوـب .» میوـمع  رـسپ  وا  يرآ ، : » مـتفگ میـسانشیم .» هـک  يرداـم  نیرتـهب 
«1 «. » تفرگ

تفـالخ و يارب  هک  شیرق  دوـب . هشیاـع  هاـگودرا  رد  هـمه  زا  رترابهودـنا  دـیدرتیب  هـچرگ  دـندوب ، داـیز  فرط  ود  ره  زا  ناگدشهتـشک 
دبع « 2  » ناگدشهتـشک نایم  رد  دـندید . همدـص  شلیابق  رتشیب  دـید و  نیگنـس  یتافلت  دـیگنجیم ، مکاح ، ياهقبط  هلزنم  هب  دوخ  تیعقوم 

ۀثراح نب  زرحم  يزعلا ؛ دبع  نب  ۀعیبر  نب  يدع  نب  دیزی  نب  دیلو  نب  هّللا  دبع  دیـسا ؛ نب  باّتع  نب  نمحرلا  دـبع  زا : دـندوب  ترابع  سمش 
يدع نب  یلع  شیومع  رسپ  يّزعلا ؛ دبع  نب  ۀعیبر  نب 
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______________________________

[ ّما ّقعا  ای  «، ] ردام نیرتنامرفان  [ » ّما ریخ  ای  « ] ردام نیرتهب   » ياج هب  هیضق ، نیا  هرابرد  فنخم  وبا  تیاور  رد  ص 3201 . ج 1 ، يربط ، ( 1)
(. ص 264 ج 1 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا   ) تسا هدمآ 

ص 177- هفیلخ ، خیرات  ج 9 و  یناتیاک ، مالـسا  خیرات  رد  يرجه  لاـس 36  ناـگدرم  تسرهف  هب  یلک  روط  هب  ریز  تسرهف  دروم  رد  ( 2)
. دوش حالصا  دیاب  اهنادناخ  اهمان و  زا  یخرب  راثآ  نیا  رد  دینک . هعجارم   178

ص:244  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نب ملسم  لفون : زا  « 1 « ؛ هرـصب رد  نامثع  یلاو  زیرک ، نب  رماع  نب  هّللا  دـبع  دـنزرف  نمحرلا ، دـبع  و  نامثع ؛ نامز  رد  هکم  یلاو  هعیبر ، نب 

رب ار  هشیاع  هاپـس  مچرپ  هک  مازح ، نب  میکح  نب  هّللا  دـبع  ریبز و  دـسا : زا  « 2 « ؛ هیواعم رـسمه  هتخاف  ردارب  لفون ، نب  ورمع  دبع  نب  ۀـظرق 
: هرهز زا  هحلط ؛ یبا  نب  ۀحلط  نب  عفاسم  نب  هّللا  دبع  رادلا : دـبع  زا  « 3 « ؛ دش هتـشک  رتشا  یئاط و  متاح  نب  يدع  تسد  هب  تشاد و  شود 

ةدرب یبا  نب  نمحرلا  دبع  ذـئاع ؛ نب  بئاس  یبا  نب  بئاس  نب  نمحرلا  دـبع  موزخم : زا  « 4 « ؛ فوع نب  نمحرلا  دـبع  ردارب  فوع ، نب  دوسا 
( دبع  ) دیبع نب  نمحرلا  دبع  شردارب  دمحم ؛ شدنزرف  هحلط ؛ میت : زا  هریغم ؛ نب  ۀیما  یبا  نب  ریهز  نب  دـبعم  ذـئاع ؛ نب  ورمع  نب  بهو  نب 

نب جاّرد  نب  ۀعیبر  نب  هّللا  دبع  بهو ؛ نب  فلخ  نب  ّیبا  نب  هّللا  دبع  حمج : زا  « 5 « ؛ ثراح نب  ۀملس  یبا  نب  نمحرلا  دبع  و  نامثع ؛ نب  هللا 
: مهس زا  « 7 « ؛ لیمح نب  رماع  نب  ملسم  و  فلخ ؛ نب  دیسا  نب  بهو  نب  نمحرلا  دبع  « 6 « ؛ سبنع

: رماع زا  و  دوخ ؛ نامز  رد  شیرق  دّیس  دعس ، نب  يدع  نب  سیق  نادنزرف  زا  یکی 
دیبع « 8 « ؛ سیق یبا  نب  يزعلا  دبع  نب  بطیوح  نب  نایفـس  وبا  سیق ، یبا  نب  هّللا  دبع  نب  ورمع  نب  ةریمح  نادنزرف  ورمع ، نمحرلا و  دـبع 

و « 9 « ؛ بهو نب  ةدبع  نب  رباج  نب  سنا  نب  هللا 
______________________________

هدش هتـشک  یتقو  ناس  نیدـب  ص 285 .) ج 12 ، رـصتخم ، روظنم ، نبا   ) دـمآ اـیند  هب  دوـب ، هلاسهدزیـس  شردـپ  یتـقو  نمحرلا  دـبع  ( 1)
. دوب هلاسهدزون 

نیدب ار  يو  یکین  ّرب و  : » تفگ هنعط  هب  تفای ، ناگدشهتـشک  نایم  گنج  نادیم  رد  ار  هظرق  نب  ملـسم  دسج  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 2)
. میوگ نخس  يو  اب  تشاد  هکم  رد  نامثع  دض  رب  هک  ییاعدا  هرابرد  تساوخ  نم  زا  وا  دناشک . اج 

ملسم نونکا  و  مدادیمن . وا  هب  دوبن  وت  رطاخ  هب  رگا  تفگ  نم  هب  داد و  وا  هب  ار  نآ  هکنیا  ات  متفگ  نخس  هراب  نیا  رد  هتسویپ  نامثع  اب  نم 
(. ص 393 لمج ، دیفم ، « ) تخاب ناج  نامثع  زا  عافد  رد 

ص 3202. ج 1 ، يربط ، ( 3)
. تفای ار  هرهز  نامیپمه  ورمع ،)  ) دوسا نب  دادقم  دنزرف  دبعم ، زین ، یلع  گنج ، رد  هدش  هتشک  نانمشد  نیب  رد  ( 4)

. دوب یمشاه  زین  دبعم  ردام  دوب و  یلع  تخـسرس  نارادفرط  زا  نامثع  باختنا  نامز  رد  یتح  ناگدنروآ ، مالـسا  نیتسخن  زا  یکی  دادقم ،
ص ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوتـس ار  شردـپ  اما  دوب ، هدـیرب  ار  دوخ  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  نوچ  درک  موکحم  تخـس  ار  دـبعم  یلع 

(. 393 - 392 لمج ، دیفم ، 265 ؛ - 264
. تسا هدماین  نایم  هب  وا  زا  يرکذ  رگید  ياهاج  رد  ص 186 .) خیرات ،  ) تسا هدرب  مان  وا  زا  هفیلخ  طقف  ( 5)

نامثع زا  يرادفرط  ار  هراچیب  نیا  : » تفگ شدسج  رانک  رد  یلع  ص 125 . ج 11 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 369 ؛ بسن ، يریبز ، ( 6)
«. دوبن دعاسم  شردپ  وا و  هرابرد  نامثع  رظن  دنگوس  ادخ  هب  درواین . شنوریب  هناخ  زا 

(. ص 393 لمج ، دیفم ، )
. تسا هدماین  نایم  هب  وا  زا  يرکذ  رگید  ياهاج  رد  ص 168 .) خیرات ،  ) تسا هدرب  مان  وا  زا  هفیلخ  طقف  ( 7)
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يوس هب  توعد  اب  دوب ، هدـش  هدزتشحو  گنج  رد  هک  ار  بطیوح  نب  نایفـس  وبا  دیـشوک  یلع  دـنه ، یبا  نب  دیعـس  زا  یتیاور  هب  انب  ( 8)
یکی تخادنا . ماد  هب  ار  وا  یلع  دض  ههبج  رد  يرصب  نامجاهم  زا  یکی  اما  دور ، یلع  فرط  هب  تساوخیم  نایفس  وبا  دهد . تاجن  دوخ ،

ص 361) لمج ، دیفم ،  ) دینـشن نک  اهر  ار  وا  تفگ  هک  ار  یلع  يادص  اریز  درک ، هعطقهعطق  ار  وا  دروآ و  هلمح  وا  رب  نادـمه  نایفوک  زا 
لصف كر : ص 426 ؛ بسن ، ریبز ،  ) دنتشاد روضح  نامثع  نفد  رد  هک  دوب  یناسک  نایم  رد  نایفـس  وبا  ردپ  بطیوح  تایاور ، یخرب  ربانب 

درک وفع  بلط  یلع  زا  وا  دوب ؛ گنج  ناگدنامیقاب  نایم  رد  يزعلا  دبع  نب  ۀمرخم  نب  هّللا  دبع  نب  قحاسم  شاهدازردارب  هرامش 291 .) ، 3
(. 416 ص 413 ، لمج ، دیفم ،  ) دیشخب ار  وا  یلع  و 

(. ص 434 بسن ، يریبز ، ( 9)
ص:245  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رفن ات 500  یلع 400  هاپـس  رد  رفن و  هشیاع 2500  هاپـس  رد  ناگدشهتـشک  مقر  نیرتمک  هک  دناهدروآ  « 10 . » ّمصا نب  دـیزی  نب  هّللا  دـبع 
. دسریم تسرد  رظن  هب  ماقرا  نیا  « 11 . » دندوب

. دنتشاد هّبض »  » و دزا »  » هلیبق هرصب ، لها  زا  ار  تافلت  نیرتنیگنس 
هـشیاع عافد  رد  گنج  همادا  هب  ار  نانآ  یناوخزجر  اب  دندشیم ، هتـشک  يرگید  زا  سپ  یکی  شاهلیبق  نادرم  نوچ  یّبض ، یبرثی  نب  ورمع 

ورمع نب  دنه  یسودس ، مثیه  نب  ءابلع  تشک ، ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نادرم  زا  رفن  هس  وا  دنهدن . تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  ات  درکیم  قیوشت 
اب ریپ  رامع  هک  دناهتفگ  « 12 . » دنتسنادیم یلع  تخسرس  نیتسخن و  نارادفرط  زا  ار  دیز  ءابلع و  سیقلا . دبع  زا  ناحوص  نب  دیز  یلمج و 

تسشن و نآ  رد  يو  ریـشمش  هک  يروط  هب  درک  لیاح  ار  دوخ  نیمرچ  رپس  رامع  یلو  درب ، هلمح  رامع  هب  یبرثی  دش . يورایور  یبرثی  نبا 
: دناوخ نومضم  نیا  اب  يرعش  داتفا  نیمز  رب  نوچ  دمآرد . ياپ  زا  ات  دنتخادنا  ریت  وا  يوس  هب  نایفوک 

. تشک ار  یلع ، نید  ناوریپ  زا  ناحوص ، نبا  سپس  یلمج و  دنه  ءابلع ، هک  سک  نامه  مبرثی . نبا  نم  دیشکیم ، ارم  رگا 
ریسا اهنت  وا  دنشکب . ار  وا  داد  نامرف  یلع  دنرادب ، شاهدنز  درک  تساوخرد  هچرگ  دندرب . مالّسلا  هیلع  یلع  شیپ  دندرک و  ریگتـسد  ار  وا 

«13 . » تفرگن رارق  یلع  ششخب  دروم  هک  دوب  یگنج 
ناوریپ زا  وا  دوخ  ياعّدا  هب  هک  ار  درم  هس  یبرثی  نبا  دومرف  یلع  دندش ، ایوج  ار  ببس  یتقو 

______________________________

.439 نامه ، ( 10)
ص 3232. ج 1 ، يربط ، ص 186 ؛ خیرات ، هفیلخ ، ص 264 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 11)

یتیـصخش یلع  ناوریپ  نایم  رد  ناحوص ، نب  ۀعـصعص  موس ، ردارب  دـش . هتـشک  گنج  نیا  رد  زین  ناحوص  نب  دـیز  ردارب  ناحیـس ، ( 12)
مامتها هب  لاجر ، یشاجن ، ص 137 ؛ فنخم ، وبا  نیگزس ،  ) دوب یلع  تیمکاح  نارود  یط  ثداوح  رد  یبعـش  ینیع  نایوار  زا  هتـسجرب و 

تفگ دـش  ربخاـب  گـنج  زا  سپ  دـیز  گرم  زا  یتـقو  هشیاـع  هک  تسا  تیاور  ص 203 .) [، 1987 / ] مق 1407  ) یناجنز يریبش  یـسوم 
(. ص 146 ج 9 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  «. ) دزرمایب ار  وا  دنوادخ  »

.3199 ص 3198 - ج 1 ، يربط ، ( 13)
ص:246  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

، یبرثی نب  ورمع  زا  یلع  عانتما  هک  نیا  « 1 . » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نید  مالّسلا  هیلع  یلع  نید  تسا . هتـشک  دناهدوب  یلع  نید 
یلع هکنآ  رب  ینبم  ینخـس  ره  ربارب  رد  وا  دـیامنیمن . نهذ  زا  رود  تسا ، هدورـس  يو  هک  هدوب  يرعـش  ببـس  هب  يدودـح ، ات  مک  تسد 

شنکاو دوخ  زا  دنکیمن  ارجا  تیاعر و  رگید  یـسک  ره  زا  رتخسار  ینامیا  اب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ّتنـس  نآرق و  مالّـسلا  هیلع 
«2 . » دادیم ناشن 
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. »*« تشاداو دوخ  هابتشا  نیرتگرزب  باکترا  هب  ار  یلع  ادعب  هک  دوب  یفعض  هطقن  نیا 
. دننکیم دییأت  نایرصب  نایم  رد  ار  یلع » نید   » زا یلک  يرّوصت  دوجو  يرگید  ياهتیاور 

نب یلع  نید  وریپ  نم  : » تفگ درم  نآ  دروآ ، دورف  وا  رب  ریـشمش  تساوخ  نوچ  درب و  موجه  يدرم  رب  هک  دـنکیم  لقن  هیفنح  نب  دـمحم 
، دندش رارف  هب  ریزگان  دش و  مامت  هرصب  نایدزا  ررض  هب  عضو  نیا  نوچ  «. 3  » درک اهر  ار  وا  دیمهف و  ار  شدوصقم  هیفنح  نبا  مبلاط .» یبا 
زا یکی  نآ  زا  سپ  دـنهد . تاجن  ار  شیوخ  ناـج  هک  دوب  نیا  ناشفدـه  ارهاـظ  میبلاـط ،» یبا  نب  یلع  نید  ناوریپ  اـم  : » دـندروآرب داـیرف 

نیا اب  ار ، ناـنآ  هیقت  مه  هک  دوب  نآ  شدوصقم  ارهاـظ  « 4 . » درمـش فیخـس  ار  نانآ  يأر  هشیدـنا و  درک و  وجه  ار  اهنآ  ثیل  ینب  نایفوک 
. دنک موکحم  وا ، هب  ار  یصاخ  نید  باستنا  مه  و  دنتسه ، یلع  ناوریپ  زا  هک  اعدا 

. دراد صاخ  یموهفم  اجنیا  رد  یلع  نید  تشاد . زین  ینید  یهجو  عازن  نیا  ناس  نیدب 
ببـس نیمه  هب  وا و  یـصو  دـمحم ، زا  سپ  نادرم  نیرتـهب  یلع  هک  تساـعدا  نیا  نآ  زا  دوـصقم  هـک  تـفگ  ناوـتیم  داـیز  لاـمتحا  هـب 

هدورـس هشیاع  رتش  راسفا  نتفرگ  ماگنه  هب  يدـع  ینب  هلیبق  نادرم  زا  یکی  هک  يرعـش  تیب  ود  تسا . تّما  يربهر  يارب  درف  نیرتهتـسیاش 
: دراد هراشا  رما  نیا  هب  الامتحا  تسا ،

اهدوخهالک و یفرشم ، ياهریشمش  اههزین و  میتسه ، یلع  بلط  رد  يدع ، هلیبق  زا  ام 
______________________________

ص 413. (، 1979 / 1399 دادغب ،  ) نوراه دمحم  مالسلا  دبع  مامتها  هب  قاقتشالا ، دیرد ، نبا  ( 1)
ياهتیاور رد  هک  تسا  ییاههاگدید  نامه  يواح  هتفگ  نیا  هک  دیوگیم  وا  تسا ؛ هدرک  لقتنم  دب  ار  ترابع  نیا  ادیوالد  يول  ارهاظ  ( 2)

، عوضوم اجنیا ، رد  ص 142 .) ج 9 ، یناتیاک ، مالـسا ، خیرات  . ) تسا هدمآ  یلع ، تسد  هب  شتالغ  ابـس و  نب  هّللا  دبع  تازاجم  هب  طوبرم 
. وا مان  هب  یطارفا  ياهدیقع  غیلبت  هن  تسا ، یلع  هب  یفارحنا  هدیقع  نداد  تبسن 

هعیـش ناماما  درادـن . یـساسا  باب  نیا  رد  وا  راهظا  دـهدیمن . نآ  تاـبثا  رد  مه  يذـخأم  دوب . هچ  هابتـشا  نیا  هک  دـیوگیمن  هدنـسیون  * 
م. دنهانگ - زا  اربم  تمصع و  هکلم  ياراد 

ص 711. ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  ( 3)
.3190 ص 3189 - ج 1 ، يربط ، ( 4)
ص:247  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » میرادیمرب نایم  زا  دشاب  فلاخم  ام  یصو  اب  ار  هک  ره  و  مینکیم ، لمح  ار  اههرز )  ) هدیچیپ مهرد  ياههقلح 
زین « 2 . » دشاب هدوب  یلع  دناوتیمن  یصو  نآ  تسا ، هدورس  هشیاع  رادفرط  يدع و  ینب  خویـش )  ) ناگرزب زا  یکی  ار  رعـش  نیا  هک  اجنآ  زا 

ياملع زا  یکی  دیوس ، نب  یـسیع  نب  ورمع  هماعن  وبا  هک  ناتـساد - نیا  رد  قافتا  روط  هب  یلع  زا  يرادفرط  راعـشا  زا  یخرب  هک  تسا  دیعب 
گنج هب  نتفر  اـب  شناوریپ  یلع و  هک  تسا  رکب  وبأ  دوـصقم  اـجنیا  رد  یـصو  « 3 . » دشاب هدش  دراو  تسا - هدرک  لقن  يدـع  ینب  رادـمان 
رامـش هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  یـصو  فراعتم  روط  هب  نیـسپاو ، ياههرود  رد  نیقی  هب  رکب ، وبأ  دـننکیم . تفلاخم  وا  اب  شرتخد ،

«4 . » دوش هضراعم  تسا  ربمایپ  یصو  یلع  دنتفگیم  هک  نافلاخم  ياعدا  اب  ات  هدش  هدناوخ  یصو  اجنیا  رد  دمآیمن .
وبأ ّتنس  قبط  رب  دوخ  نافلاخم  اب  تسناوتیم  مالّسلا  هیلع  یلع  دوب . يدیدج  هبرجت  مالـسا  رد  مظنم  یگنج  رد  ناملـسم  نافلاخم  اب  دربن 

ینالوط هقباس  هب  هّجوت  اب  دراذگ . ارجا  هب  نانآ  هرابرد  ار  یگنج  لومعم  نیناوق  ناس  نیدب  دـنک و  دروخرب  رفاک  كرـشم و  هلزنم  هب  رکب ،
، دنشکن ار  نایمخز  ناریسا و  داد  نامرف  دوخ  هاپس  هب  گنج  زاغآ  رد  یلع  دوبن . یقطنم  هار  نیا  الامتحا  مالـسا ، رد  شاهتـسجرب  نافلاخم 
نایاپراهچ و اهنت  دـننکن . بیقعت  دـناهتخیرگ  گنج  هنحـص  زا  هک  ار  نانآ  و  دـنگنجن ، دـناهداهن  نیمز  رب  ار  شیوخ  حالـس  هک  یناسک  اب 
ار ناکدوک  ای  نانز  یگنج و  ناریسا  هک  داد  روتـسد  گنج  زا  سپ  دنراد . بوسحم  یگنج  میانغ  وزج  دیاب  ار  هدمآ  گنچ  هب  ياهحالس 
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زا شنادرم ، زا  کی  ره  هب  يو  دننادرگزاب . نانآ  ناملـسم  قحرب و  ناثراو  هب  دـناهدش  هتـشک  هک  ار  ینانمـشد  لاوما  دـنریگن و  یگدرب  هب 
تیب
______________________________

.246 ص 245 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
تیاور هب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  تفالخ  . ) تسا هدرک  همجرت  یفاـضا  یحرـش  نودـب  ار  روبزم  تاـیاور  هک  تسادـیوالد  يول  ریبعت  نیا  ( 2)

، مالسا خیرات  یناتیاک ، ص 444 ؛ ات 507 ، زا ص 427  ، 1915 - 1914 یسانشقرش ، تاعلاطم  هلجم  رد  يرذالب ، فارـشالا  باسنا  باتک 
(. ص 155 ج 9 ،

. تسا هدروآ  ار  اذک ]  ] هژاو ایصولا ،»  » هملک هب  طوبرم  سیونریز  رد  ص 246 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، باتک  یعیش  ححصم 
ص 87. ج 8 ، بیذهت ، رجح ، نبا  ( 3)

ماقتنا ات  میتسه  یلع  يوجتـسج  رد  ام  هک  تسانعم  نیدـب  اجنیا  رد  ارهاظ  دراد . ماهبا  دوخ  میتسه ) یلع  بلط  رد   ) ایلع یغتبن  ترابع : ( 4)
هک سوسفا  اما  منزیم ، ار  نانآ  : » دیوگیم هک  اجنآ  دیجنـس ، یبرثی  نب  ورمع  هوکـش  اب  دـیاب  ار  ترابع  نیا  میریگب . وا  زا  ار  نامثع  نوخ 

(. ص 3199 ج 1 ، يربط ، « ) منیبیمن ار  نسحلا  وبا 
ص:248  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار تاروتـسد  نیا  هک  یلاح  رد  تفای . راـبتعا  مالـسا  رد  ناشکرـس  هیلع  گـنج  رد  نیناوق  نیا  « 1 . » داد شاداپ  مهرد  دـصناپ  هرـصب  لاملا 
رب رگا  تفگ  نانآ  هب  یلع  هک  تسا  هدمآ  دندرب . لاؤس  ریز  ار  وا  راتفر  نایرـشق  زا  یکدنا  هورگ  دـنتفریذپ . ضارتعا  نودـب  شدارفا  رتشیب 

ندرک مهتم  يارب  دنتخاس  ياهناهب  ار  هلأسم  نیا  اهدعب  جراوخ  دننز . هعرق  هشیاع  لاوما  يارب  دیاب  دننکیم ، يراشفاپ  نانمشد  ندرک  ریسا 
. تسا هتشاذگ  اپ  ریز  ار  مالسا  نیزاوم  یگنج ، میانغ  زا  نایوجگنج  عورشم  قح  بلس  اب  يو  هک  یلع 

یلع دزن  هدرک  ریـسا  ار  دیعـس  نابا و  نامثع ، نادنزرف  گنج  زور  رد  درک . دازآ  دـندرک  تعیب  یتقو  ار  یگنج  ناریـسا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هب هک  یلاح  رد  یـشکب ، ار  ود  نیا  یناوتیم  هنوگچ  تفگ  درک و  شنزرـس  ار  وا  یلع  مشکب ؟ ار  نانآ  تفگ  نارـضاح  زا  یکی  دندروآ .
نم دزن  دیرادیم  تسود  رگا  دـیورب . دـیهاوخیم  اج  ره  دـیدرگزاب و  یهارمگ  زا  تفگ  درک و  نانآ  هب  ور  سپـس  ماهداد . ناما  یگلمج 

راپـسهر نآ  زا  سپ  ارهاظ  دنوریم . دننکیم و  تعیب  وا  اب  هک  دنداد  خساپ  نانآ  درک . مهاوخ  ظفح  ار  ناتیدنواشیوخ  ياهدنویپ  دـینامب ،
«2 . » دندش زاجح 

نب یسوم  : » دنتفگیم هک  یلاح  رد  دندوب  هدمآ  مه  درگ  گنج  زا  سپ  بش  رد  ناریسا ، هنوگچ  هک  دوشیم  روآدای  هحلط  دنزرف  یسوم 
یسک نیتسخن  دندش . هدناوخ  ارف  ناریسا  تشاد ، اپرب  ار  شیوخ  زامن  نیلوا  هکنآ  زا  سپ  زور ، نآ  يادرف  دش .» دهاوخ  هتشک  ادرف  هحلط 

، دناهدروآ يور  نامدرم  هچنآ  هب  ایآ  درک ؟ یهاوخ  تعیب  ایآ  : » دیسرپ وا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوب . یـسوم  دندرب  یلع  دزن  هک  ار 
نارگید درگزاـب . دوخ  لاوما  هداوناـخ و  يوس  هب  تفگ  يو  هب  یلع  درک  تعیب  هک  نیا  زا  سپ  يرآ .» : » داد خـساپ  داد »؟ یهاوـخ  رد  نت 

«4 . » دش هحلط  ناوارف  لاوما  ناثراو  زا  یکی  یسوم  « 3 . » دندرک تعیب  دندش و  دراو  یناسآ  هب  دش ، اهر  تمالس  هب  يو  دندید  نوچ  مه 
______________________________

ص ج 8 ، فّنـصم ، تسا ، هدرک  لقن  هبیـش  یبا  نبا  صوصخ  نیمه  رد  ار  يددعتم  تایاور  . 262 ص 261 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
.721 - 718 ، 713 ، 711 - 710 ، 708 - 707

ص ج 5 ، باسنا ،  ) داهن رارف  هب  اپ  لمج  گنج  رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  نامثع  نب  نابا  دـیوگیم  يرذالب  ص 382 . لمج ، دیفم ، ( 2)
(. 120

.291 ص 290 - ج 25 ، رصتخم ، روظنم ، نیا  تسا : هدمآ  دوجو  هب  تیاور  نتم  رد  ياهلصاف  ص 716 . ج 8 ، فنصم ، هبیش ، یبا  نبا  ( 3)
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يو زا  درک و  رادید  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  لمج  گنج  زا  سپ  هک  دـنکیم  دای  يدرف  ناونع  اب  هحلط  نب  نارمع  زا  يریبز  لاح ، نیا  اب  ( 4)
دنوادخ زا  دومن ، راتفر  یکین  هب  يو  اب  یلع  دنادرگزاب . وا  هب  ار  جتساتشن »  » رد شردپ  كالما  تساوخ 

ص:249  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دزن هک  دندرک  قفاوت  مکح ، نب  ناورم  هلمج  زا  نایشیرق ، زا  یهورگ  وا و  هک  دنکیم  لقن  یـشیرق  يرماع  همرخم  نب  هّللا  دبع  نب  قحاسم 

ربمایپ زا  سپ  نادرم  نیرتهدنـشخب  نیرتفیرـش و  وا  هک  دندرب  یپ  نانآ  دـنهاوخ . شزوپ  وا  زا  وا ، دـض  رب  شروش  لیلد  هب  دـنور و  یلع 
نیرتکیدزن نم  ایآ  هک  دیسرپ  اهنآ  زا  ياهبطخ  رد  تفریذپ و  ار  نانآ  مالّسلا  هیلع  یلع  دناهدرک . متس  وا  هب  هک  دنتسناد  تسا و  هدوب  مرکا 

. دندرک قیدصت  یگلمج  ماهدوبن . ربمایپ  زا  سپ  مدرم  رب  تموکح  رد  اهنآ  نیرتهتسیاش  ربمایپ و  هب  نادرم 
تفلاخم زا  دنکش ، مهرد  ناملسم  فوفص  تشادیمن  تسود  هک  یلع  دیدرک . تعیب  رکب  وبأ  اب  دیتفاترب و  يور  نم  زا  امـش  سپ  دومرف :

نیرتهتـسیاش هک  تسنادیم  هچ  رگا  درک ، نینچ  یلع  زین  دـیزگرب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  رمع  رکب  وبأ  یتقو  دوب . هدرک  زیهرپ  نانآ  يأر  اـب 
. تسادخ لوسر  ینیشناج  رد  نامدرم 

دندرک و شنزرـس  ار  وا  دعب  اّما  دندوب ، هدرک  تعیب  نامثع  اب  نانآ  دـیزگرب ، دوخ  نیـشناج  دزمان  شـش  زا  یکی  ماقم  رد  ار  وا  رمع  یتقو 
. تسشن هناخ  رد  یلع  هک  یلاح  رد  دنتشک ،

رادافو نانآ  تعیب  رب  هک  دش  هچ  ار  امش  دیدومن . تعیب  نم  اب  دیدرک  تعیب  رمع  رکب و  وبأ  اب  هک  روطنامه  تسرد  دیدمآ و  نم  دزن  سپ  »
ناـنآ هاـنگ  زا  وا  دـننام  دـنک و  راـتفر  شناردارب  اـب  فسوی  دـننامه  ناـنآ  اـب  یلع  هک  دنتـساوخ  وا  زا  سپـس  هن »؟ نم  تعیب  رب  دـیدنام و 

ار امش  ادخ  درک ؛ دیابن  شنزرس  ار  امش  زورما  ، ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  ال  تفگ : هک  هاگنآ  درذگرد ،
«1 . » درک ناشیاهر  تفرگ و  تعیب  نانآ  زا  یلع  (. 92 فسوی / تسا ؛ نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  هک  دیاشخبیم 

دروم هک  ناورم  اهنآ ، زا  یـضعب  رب  انب  تسا . هدـش  لـقن  یـضقانتم  ياـهتیاور  ناورم  هراـبرد  دـندادن . تعیب  هب  نت  یلع  نانمـشد  زا  یخرب 
تیاور فنخم  وبا  نآ ، ربارب  رد  « 2 . » تفریذپ ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشاد و  زاربا  تعیب  نداد  هب  ار  دوخ  قایتشا  تفرگ  رارق  شـشخب 

هک دنکیم 
______________________________

ص بسن ،  ) دـننادرگزاب وا  هب  تسا  هدـمآ  تسد  هب  نآ  زا  هک  ار  یتالوصحم  اـب  كـالما  همه  داد  ناـمرف  دـیبلط و  شزرمآ  شردـپ  يارب 
رد هک  دسریمن  رظن  هب  دوب . شاهدناماجرب  دنزرف  نیرتگرزب  دـیاش  هحلط و  نب  دـمحم  ینت  ردارب  یـسوم ، فالخ  رب  نارمع  (. 282 - 281

. دشاب هدرک  تکرش  گنج 
.394 ص 392 - ج 1 ، رابخالا ، حرش  نامعن ، 417 ؛ - 416 ، 414 ص 413 - لمج ، دیفم ، ( 1)

سولج نامز  ات  دش و  هنیدـم  راپـسهر  ناورم  دـیوگیم  هابتـشا  هب  هک  ص 26 ) ج 5 ، تاـقبط ، دعـس ، نبا   ) عفاـن تیاور  هژیوب  ك : ر . ( 2)
دامتعا لباق  لک  رد  دراد و  مه  يرگید  تاهابتشا  تیاور  نیا  دنام . یقاب  اجنآ  رد  هیواعم 

ص:250  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هانپ ینابیـش  عمـسم  نب  کلام  زا  سپـس  دش . هدیـشک  هزنع  هلیبق  زا  یموق  فرط  هب  ادتبا  دوب ، هدـش  حورجم  گنج  رد  هک  یلاح  رد  ناورم 

تعیب یگمه  هرـصب  مدرم  یتـقو  داد . ناـما  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـهد . شناـما  هک  تساوخ  یلع  زا  داد و  هاـنپ  ناورم  هب  وا  تساوـخ و 
درک مهاوخ  تعیب  یماگنه  اهنت  ياهدادن ؟ ناما  نم  هب  رگم  تفگ  درکن و  تعیب  ناورم  اّما  دنک . تعیب  ات  تساوخ  زین  يو  زا  یلع  دندرک ،

شیپ ار  ماـش  هار  ناورم  دومن . دـهاوخ  ضقن  ار  نآ  دـنک  یتـعیب  ره  اریز  درک ، دـهاوخن  روـبجم  ار  وا  هک  دوـمرف  یلع  ینک . مروـبجم  هک 
«1 . » دندنویپب هیواعم  هب  ات  تفرگ 

ناورم نوچمه  يدرم  تعیب  شزرا  نازیم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسادیپ  ریخ ، ای  دـشاب  هدرک  تعیب  يو  اب  ناورم  هک  نیا  زا  رظن  فرص 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  ار ، یـسایس  ياهیزاب  دـیدج  دـعاوق  دوبن  لیام  نادـنچ  هک  دـهدیم  ناشن  دورب  ات  درک  اهر  ار  وا  یگداسب  هکنیا  دوب . هاـگآ  ـالماک 
ندرک اهر  رد  دندوب ، یلع  ياج  هب  رگا  ناورم ، دوخ  یتح  هیواعم و  املسم  دریذپب . دوب ، هدش  مکاح  نونکا  مالسا  رد  یلخاد  گنج  هجیتن 
هتشغآ هحلط ]  ] ربمایپ باحصا  نیرتکیدزن  زا  یکی  نوخ  هب  شیاهتـسد  هک  ینمـشد  دندرکیم ؛ دیدرت  يریرـش  كانرطخ و  نمـشد  نینچ 

«2 . » دوب هدرک  دیدهت  يدوبان  هب  ار  یلع  ادتبا  هک  ینمشد  دوب و 
هـشیاع شاهلاخ  دزن  ار  درم  نآ  هّللا  دـبع  درب . هاـنپ  دزا  هلیبق  زا  يدرم  لزنم  هب  تشذـگ ، هک  ناـنچ  دـش ، یمخز  هک  مه  ریبز  نب  هّللا  دـبع 

. دزاس ربخاب  دوخ  ناکم  زا  ار  وا  ات  داتسرف 
عازن نامثع  رـس  رب  نانآ  نیب  هار  رد  دروآ . دوخ  اب  ار  هّللا  دبع  دمحم ، دربب . هشیاع  دزن  ار  هّللا  دـبع  هک  تساوخ  دـمحم  شردارب  زا  هشیاع 

هب زین  دوب  هداد  شهانپ  بابر ، میت  ینب  هلیبق  زا  ریبز  نب  ۀمصع  ادتبا  هک  هیواعم  ردارب  نایفس ، یبا  نب  ۀبتع  دنتفگ . ازسان  رگیدکی  هب  داتفا و 
الامتحا « 3 . » درک رایتخا  توکس  دش  ربخاب  عوضوم  نیا  زا  یلع  نوچ  تفر . هشیاع  يوس 

______________________________

تفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  شگرزبردپ  هب  دوخ  ناورم  نایعیش ، ياوشیپ  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یتیاور  هب  انب  دیامنیمن .
(. 263 ص 262 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) درک تعیب  دورب ، دهاوخیم  اج  ره  داد  هزاجا  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  دوخ  تساوخ  هب  وا  هک 

ص 263. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
. نایوما هحلط و  نب  یسوم  هرابرد  تسویپ 6  ك : ر . ( 2)

ادتبا هک  ار  ياهناخ  بحاص  يو  ریبز ، نب  هّللا  دـبع  دوخ  تیاور  رب  انب  فنخم . وبا  زا  لقن  هب  ، 264 ص 263 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
. دـنیبن ار  وت  رکب  یبا  نب  دـمحم  شاب  بقارم  تفگ  يو  هب  دزاس و  ربخاب  دوخ  لاح  زا  ار  وا  ات  داتـسرف  هشیاع  دزن  دوب  هدرک  تماقا  نآ  رد 

شردارب دزن  ار  وا  هشیاع  اما  تفگ ، هشیاع  هب  ار  دوخ  راک  درم  نآ 
ص:251  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نب رماع  نب  هّللا  دبع  هکنیا  تفر . شردارب  دزن  تفرگ و  شیپ  ار  قشمد  هار  هبتع  هک  دییاپن  يرید  دندادن و  تعیب  هب  نت  نانآ  زا  کی  چـیه 
. مینادیمن يزیچ  ریخ ، ای  تسا  هدرک  تعیب  زیرک 

رفـس زین  ماش  هب  يو  دراد . ناهنپ  ار  دوخ  دور و  اجنآ  هب  تسناوت  یتحارب  الامتحا  تشاد ، اجنآ  رد  یناتـسود  دوب و  انـشآ  هرـصب  اـب  هک  وا 
«1 . » درک

تّما فوفص  دنتسکش و  ار  دوخ  تعیب  هک  يدارفا  نیتسخن  هلزنم  هب  ار  نانآ  درک ، داریا  هرصب  لها  يارب  هک  ياهبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
ار اـهنآ  ددـجم  تعیب  سپـس  تشاد . ناـشزاب  هنتف  زا  دیـشخب و  ار  ناـنآ  همه ، نیا  اـب  داد . رارق  شنزرـس  دروـم  تخـس  دـنتخیر  مهرد  ار 
هب نتفر  يایهم  نوچ  « 2 . » دوتـس ار  نایفوک  تشاد و  مالعا  ار  حتف  تشون ، همان  هفوک  رد  شیوخ  یلاو  بعک ، نب  ۀـظرق  هب  يو  تفریذـپ .
رد الامتحا  « 3 . » تشامگ وا  بتاک  ماقم  رد  ار  هیبأ )  ) دـیبع نب  داـیز  درک و  بوصنم  هرـصب  تیـالو  هب  ار  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  دـش ، هفوک 

نارضاح نیب  رد  مثق  مان  لاح ، نیا  اب  درپس . سابع  نب  مثق  هب  ار  هکم  تیالو  هملـس و  یبا  نب  رمع  هب  ار  نیرحب  تیالو  هک  دوب  نامز  نیمه 
نایشروش هکنآ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  نکمم  تسین و  لمج  گنج  رد 

______________________________

نوچ ریبز  نبا  دروایب . وا  دزن  ار  ریبز  نبا  نانآ ، هدازرهاوخ  هک  تساوخ  شردارب  زا  هشیاع  دـناوخ . ارف  ار  وا  داتـسرف و  رکب  یبا  نب  دـمحم 
رد تسا . هداتـسرف  ارم  هشیاع  نکم  باتـش  تفگ  تخاس و  شمارآ  دمحم  اما  دوشگ . نتفگ  ازـسان  هب  نابز  دش و  توهبم  دـید  ار  دـمحم 

نامثع هک  يرهـش  رد  تفرگ  میمـصت  سپ  دریگیم ؛ رارق  نعل  ّبس و  دروم  اراکـشآ  نامثع  دینـش  ریبز ] نب  هّللا  دبع   ] هک دوب  هشیاع  هناخ 
هک یلاح  رد  دش ، هرـصب  راپـسهر  و  دوب ) هدنام  شدزن  هک  يدرم  نامه  الامتحا   ) تفرگ دوخ  تسود  زا  یبکرم  دـنامن . یقاب  دوشیم  نعل 
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نب نمحرلا  دبع  شتـسود  وا  دنراد . ناهنپ  رگیدکی  زا  ار  دوخ  دندرک  یعـس  ود  ره  دید ؛ ار  وا  هار  رد  يدرم  دنام . رود  نانابهگن  مشچ  زا 
. تسا ریبز  شردپ  بسا  نآ ، هک  دیمهف  ناهگان  اما  دید  یبسا  رب  راوس  ار  يدرم  سپس  دوب . ماشه  نب  ثراح 
. دزیرگب ام  تسد  زا  دناوتیمن  وا  اریز  نکم ، باتش  تفگ  وا  هب  نمحرلا  دبع  اما  دشکب ، ار  درم  نآ  تساوخ 

تیاور دوخ  هکنانچ  هللا ، دـبع  سپـس ، منادیمن . تفگ  تساـجک ؟ ریبز  دیـسرپ  وا  زا  نمحرلا  دـبع  تسا . ریبز  مـالغ  وا  هک  دـید  ناـهگان 
(. 363 ص 362 - لمج ، دیفم ،  ) تسا هدش  هتشک  شردپ  هک  دیمهف  دنکیم ،

مزاع ات  دش  لسوتم  ریبز  هب  گنج  زا  شیپ  هک  دنکیم  فصو  یـسک  ناونع  اب  ار  رماع  نب  هّللا  دـبع  رکاسع ، نبا  زیمآشیاتـس  تیاور  ( 1)
تکرش نودب  الامتحا  رماع  نبا  تفریذپن ، ار  وا  هیـصوت  ریبز  نوچ  دهد . تاجن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تما  هلیـسو  نیدب  دوشن و 

نب هّللا  دبع  هک  تسا  دـیعب  تسا . مک  رایـسب  عوضوم  نیا  لامتحا  ص 288 .) ج 12 ، رـصتخم ، روظنم ، نبا   ) دش ماش  راپـسهر  گنج ، رد 
عبنم نیمه  تسا . هتخیرگ  گنج  زا  دوخ  هک  یلاح  رد  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ات  دشاب  هتفر  گنج  هب  هتفگ  كرت  ار  شدنزرف  رماع 

. تشادن روضح  نیفص  گنج  رد  رماع  نبا  هک  دیوگیم  هابتشا  هب 
خیرات تسا . یگتخاس  ـالامتحا  (، 404 ص 403 - لمج ،  ) هدرک لقن  دـیفم  خیـش  هک  ياهماـن  نتم  ص 264 . ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 2)

. دیامنیم نهذ  زا  رود  لاس 36 ، بجر  نآ ،
ص 271. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص:252  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

وا تخیگنارب ؛ ار  رتشا  کلام  مشخ  سابع  نب  هّللا  دبع  باصتنا  دشاب . هداتـسرف  هذـبر  ای  هنیدـم  زا  ار  وا  دـندوب ، هتفر  نوریب  هکم  زا  شیرق 
تیعقوم زا  هک  یناسک  ناـیم  رد  ارهاـظ  و  « 1 . » تشاد لاعف  یتکرـش  گنج  رد  اریز  دوش ، هدیـشخب  وا  هب  هرـصب  تیالو  هک  تشاد  راـظتنا 

هدـهع رب  ار  تیـالو  نوـنکا  یلع  یمـشاه  نادـنواشیوخ  زا  رفن  هس  هـک  دوـب  هـتفرگ  تروـص  ییاـههمزمز  دـندوب ، دـنمهلگ  شیرق  زاـتمم 
، دـندوب اهنآ  نایم  رد  زین  شنادـنواشیوخ  زا  يرایـسب  هک  ماش ، لها  اب  طابترا  يارب  شدوجو  هک  تخاـس  دـعاقتم  ار  رتشا  یلع  دـناهتفرگ .

. تسا مزال 
زا یثراح  روعا  نب  کیرش  سیق و  نب  فنحا  دندرک . یهارمه  ار  وا  عوقوم »  » ات رهش  ناگرزب  درک ، كرت  ار  هرصب  نوچ  مالّسلا  هیلع  یلع 

، یلع « 2 . » تسین یقفاوت  دـنتفر ، وا  اب  اجک  ات  هکنیا  صوصخ  رد  اّما  دـنداد . همادا  هفوک  يوس  هب  ناشهار  هب  یلع  اـب  بعک ، نب  یهد  هلیبق 
زا سپ  هام  کی  زا  رتمک  « 4 ، » بجر مهدزاود  هبنـشود  زور  رد  دونکلا ، وبا  هتفگ  هب  و  « 3 ، » لاس 36 بجر  هام  زاغآ  رد  یبعـش  تیاور  هب 
نب ةدعج  شاهدازرهاوخ  لزنم  رد  دناوخ و  داسف  رصق  ار  نآ  دیزرو و  عانتما  یلاو  رـصق  رد  تنوکـس  زا  وا  دش . هفوک  دراو  لمج ، گنج 

هب گنج  رد  تکرش  زا  هک  ار  یناسک  شاهبطخ  نیتسخن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  درک . تماقا  « 5  » یموزخم هریبه 
______________________________

هک تسا  هدمآ  ص 706 . ج 8 ، فّنصم ، هبیـش ، یبا  نبا  هب  دینک  عوجر  تیاور ، رد  یتافالتخا  صوصخ  رد  ص 3162 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
هیواعم هب  هتشاد  دصق  وا  هکنیا  دنورب . وا  اب  هک  تساوخ  شاهلیبق ، نادرم  جحذم ، زا  و  میتشک »؟ هنیدم  رد  ار  ریپ  درم  نیا  ارچ  : » تفگ رتشا 
شیوخ تمیزع  خیرات  مالّسلا  هیلع  یلع  بیلک ، هتفگ  هب  دیامنیم . دیعب  دیوگیم ، یمرج  بیلک  مان  هب  نایوار  زا  یکی  هک  نانچ  ددنویپب ،

. دنک يریگولج  شنادرم  اب  رتشا  تکرح  زا  ات  تخادنا  شیپ  ار 
ص 271. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

لدب در و  همان  صاع  ورمع  هیواعم و  اب  دـنام و  هفوک  رد  هام  هدـفه  یلع  هکنیا  رب  ریاد  ار  یبعـش  هتفگ  ص 80 . نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 3)
رب ار  دوخ  گنج  نیمود  لاس  نیا  رد  درکیم و  يراگنهمان  نانآ  اب  هتسویپ  يرجه  لاس 37  رخآ  ات  یلع  هک  تفرگ  انعم  نیا  هب  دیاب  درک ،

. درک تماقا  هفوک  رد  ار  تدم  نآ  مامت  هکنیا  هن  داد ، بیترت  نانآ  دض 
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ناضمر هام  ینعی  ص 273 ،) ج 2 ، باسنا ،  ) تسا هدروآ  يرذالب  هک  یخیرات  تسا . قبطنم  هبنـشود  اب  يدالیم  خیرات  ص 3 ؛ نامه ، ( 4)
ار رظن  نیا  روـبزم  ياـهتیاور  تسا . رید  رایـسب  شناـمز  تشاددای 1 ،) ص 293 ، ناـمه ،  ) دـسریم يرهز  هب  شدنـس  ارهاـظ  و  لاس 36 ،

. دنام هرصب  رد  یهاتوک  رایسب  نامز  تدم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دننکیم  تیوقت 
. دیامنیمن لوقعمان  تسا  هداد  یبعش  هک  یتسخن  خیرات 

رد ص 41 .) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 39 ؛ بسن ، يریبز ،  ) دوب یلع  رهاوخ  هدـعج  ردام  یناه  ما  . 5 ص 3 ، نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 5)
، لاح نیا  اب  ص 3349 .) ج 1 ، يربط ،  ) دش رـصق  دراو  وا  هک  تسا  هدـمآ  نیفـص ، زا  هفوک  هب  یلع  تشگزاب  هب  عجار  فنخم  وبا  تیاور 
اب ییاههناخ  هب  هکلب  دـیزگن ، تماقا  رـصق  رد  يو  هک  دوشیم  هتفگ  هناوع  فنخم و  وبا  يدـقاو ، دانتـسا  هب  یلع  لتق  زا  يرذالب  حرـش  رد 

هب فورعم  نادیم  رد  ین  زا  هدیشوپ  ییاهفقس 
ص:253  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زین یعازخ ، درص  نب  نامیلس  ینادمه و  سیق  نب  دیعـس  شکیدزن  نارادفرط  زا  رفن  ود  درک . شنزرـس  دندوب  هدیزرو  يراددوخ  وا  هارمه 
«1 . » دنتفرگ رارق  وا  تمالم  دروم  دندوب ، هتسشن  رانک  هتسش و  تسد  گنج  زا  هکنآ  لیلد  هب 

نیفص هیواعم و 

هچرگ تشاد . فوطعم  هیواعم  يوس  هب  ار  شیوخ  هّجوت  ماگنه  نیا  رد  دش ، مامت  مالّـسلا  هیلع  یلع  عفن  هب  یـشیرق  نایکم  اب  گنج  نوچ 
، ریخأت نیا  دوب . هدرکن  رارقرب  ماش  ياورنامرف  اب  ياهطبار  چیه  زونه  ترـضح  نآ  تشذگیم ، تفالخ  دنـسم  رب  یلع  سولج  زا  هام  تفه 

ياهـسامت هرابرد  نانآ  دومنیم و  لوقعمان  الماک  دناهتـسیرگن  نایوما  اب  شدربن  وترپ  رد  اساسا  وا  تیمکاح  هب  هک  يدـعب  نارظان  دـید  زا 
لیـسگ ماش  ياورنامرف  ماـقم  رد  ار  فینح  نب  لهـس  یلع ، هکنیا  رب  ریاد  تخاـس  یناتـساد  فیـس  دـنتخاس . ینوگاـنوگ  ياهناتـساد  هیلوا 

«2 . » دوب هدشن  بوصنم  نامثع ، عورـشم ، هفیلخ  نامرف  هب  اریز  دـندنادرگزاب ، ار  وا  ماش  يزرم  نانابهگن  دیـسر  كوبت  هب  یتقو  اّما  تشاد ،
دیفـس ياهمان  یلع  داهنـشیپ  ربارب  رد  هیواعم  هک  بیترت  نیا  هب  تشاد ، تیاکح  هیواعم  ياهیکریز  زا  هک  دنتخاس  ییاهناتـساد  رگید  یخرب 

تقیقح رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  « 3 . » داتـسرف مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  بلاط » یبا  نب  یلع  هب  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  زا  : » نومـضم نیا  اب  اهنت 
زا اهنت  هیواعم  اب  هک  تفای  نانیمطا  سابع  نبا  اب  وگتفگ  زا  سپ 

______________________________

. دشاب هدرک  هدافتسا  تافیرشت  يارب  طقف  رصق  زا  ترضح  نآ  هک  دوریم  لامتحا  ص 492 .) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) تفر یلع » ۀبحر  »
یلع نب  نسح  زا  هک  دـنکیم  تیاور  درـص  نب  نامیلـس  . 7 - 6 ص 4 ، نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ، 4 ؛ ص 272 - ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 1)

وا یلع  هک  تفگ  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دوشن . شنزرـس  اـت  دوب  هدـناسرن  شردـپ  هب  یتسردـب  ار  وا  رذـع  ارچ  هک  درک  هوـکش 
هدرک دیدرت  زاربا  دشاب ، هدوب  نمشد  ههبج  ود  ندرک  يورایور  لوئسم  وا  هکنیا  هب  تبسن  دوخ  هک  یلاح  رد  هدرک ، شنزرس  ار  نامیلـس ) )

زا شیپ  لاس  تسیب  دوخ  شاک  هک  درک  وزرآ  گنج  یط  یلع  هک  تفگ  درـص  نب  نامیلـس  نب  یلع  نب  نسح  رگید  یتیاور  هب  اـنب  تسا .
. دنراد تیاکح  گنج  اب  نسح  ماما  تفلاخم  زا  اهتیاور  نیا  ( 273 ص 272 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوب هدرپس  ناج  نآ 

ص 3087. ج 1 ، يربط ، ( 2)
نب روسم  نارگید ، فنخم و  وـبا  فرط  زا  هدـش  لـقن  تیاور  رد  هیواـعم ، هب  یلع  هداتـسرف  . 212 ص 211 - ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 3)

یقاب هکم  رد  شتفالخ  نارود  یط  ارهاظ  درکن و  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  شیرق ، اـب  داـحتا  رد  روسم ، عقاو  رد  دوشیم . یفرعم  همرخم 
هک رگید  تیاور  اما  دهد ، تعیب  هب  نت  ات  دنک  راداو  ار  هیواعم  دیـشوک  هک  دوشیم  دای  یـسک  ناونع  اب  اهنت  یلع  زا  تیاور  نیا  رد  دـنام .

ناسیک نب  حلاص  دانتسا  هب  ار  نآ  ریرج  نب  بهو 
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ص:254  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
وا دـید  زا  هّتبلا  ریبز ، هحلط و  هشیاـع و  فرط  زا  شتفـالخ  نتفرگ  رارق  دـیدهت  دروم  لاـح  نیع  رد  درک . دروخرب  ناوتیم  تردـق  عضوم 

ناکما تردنب  تشادن ، مدقت  لضف  مالسا  هب  ندیورگ  رد  دوب و  هدروآ  مالـسا  نیـسپاو  ياههرود  رد  هک  هیواعم  اریز  دوب ؛ رتيدج  رایـسب 
لمع دراو  مالّسلا  هیلع  یلع  دض  رب  اصخش  دناوتب  هک  دوبن  یتیعقوم  رد  دشاب و  هدنارورپ  رـس  رد  ار  تفالخ  يوزرآ  هلحرم  نیا  رد  تشاد 

. دوش
يراددوخ یمیمـصت  هنوگره  نتفرگ  زا  العف  دشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  اهدادـیور  هک  دـید  نآ  رد  ار  دوخ  تحلـصم  ادـتبا  رد  زین  هیواعم 

. دوب هدش  قحلم  وا  هب  درکیم ، بیغرت  هفیلخ  عیرس  یهاوخنوخ  هب  ار  هیواعم  هک  هبقع ، نب  دیلو  نامثع ، يردام ]  ] ردارب لاح  نیا  اب  دزرو .
داحتا هک  دوب  هتفگ  نانآ  هب  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  هیما  ینب  هناخاتسگ  بارش ، ندیـشون  ببـس  هب  شرابتفخ  تازاجم  زا  سپ  دیلو 

«1 . » دیدیرب نم  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  دیدرکن و  ظفح  ار  شیوخ 
ار دوخ  یتخبکین  ماگنه  نیا  رد  ریدـقت ، ره  هب  درک ؟ اهر  تشاد  زاین  وا  هب  هک  ياهظحل  نامه  رد  ار  شردارب  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب  ایآ 

نانمـشد زا  يرایـسب  زا  ار  دوـخ  ماـقتنا  دروآ و  درگ  هراـبود  ار  شايوـما  نادـنواشیوخ  ناـیوما ، يارــسنخس  ماـقم  رد  هـک  دـید  نآ  رد 
. دریگب شایصخش 

: تسا هدوب  ریز  تایبا  رد  الامتحا  رعش ، تروص  هب  ماش  لها  هیواعم و  زا  وا  شهوکن  نیتسخن 
. دوب یهاوخن  دنه  دنزرف  دریگن ، ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  ییوجماقتنا ، دوش و  يرپس  اهزور  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

. دوب ازان  تردام  شاک  دیناتسن ؟ ار  وا  ناج  امش  دناسر و  لتق  هب  ار  دوخ  لها  رورس  دناوتیم  یموق  هدنب  ایآ 
. درک دهاوخن  صاصق  سک  چیه  میشکب ، ار  نانآ  ام  رگا  نیقی  هب 

«2 . » دناهدرک هطاحا  ار  وت  اهالب  يراب ،
______________________________

. دنک عیمطت  درک ، دهاوخ  شتیبثت  یلاو  ناونع  اب  دوخ  بصنم  رد  هک  داهنشیپ  نیا  اب  ار ، هیواعم  دیشوک  یلع  هک  دیوگیم  دنکیم ، لقن 
ص 974. هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ص 139 ؛ بسن ، يریبز ، ( 1)

ص 177. ج 4 ، یناغا ، ( 2)
ص:255  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ناگدناشنتسد ار  نانآ  دیلو  هک  دندوب  رـصم  نایـشروش  دندشیم  هتـشک  وا  هارمه  تسیابیم  هک  یناسک  دوب و  صاع  ورمع  موق » هدـنب  »
رد نامثع  ورمع و  نیب  هناشورفرخف  یتباقر  هب  بسانم  تسا  یخساپ  دشکیم  ار  شرورس  هک  ورمع  ندناوخ  هدنب  تسنادیم . نیـشیپ  یلاو 

يوما نایفـس  وبا  ورمع  یقیقح  ردپ  هک  دناهتفگ  تسا . هدوب  هراکدـب  زینک و  عقاوب  صاع  ورمع  ردام  هغبان ، نانآ . یگداوناخ  تفارـش  هراب 
. درکیم راکنا  یمهس  لئاو  نب  صاع  هب  ار  شبسن  هک  دوب 

اب دوب . سیسخ  نایفـس  وبا  اّما  دادیم ، دایز  هقفن  وا  هب  دوب و  تواخـساب  يو  اریز  درکیم  ینابیتشپ  لئاو  نب  صاع  زا  هغبان  هک  تسا  هدمآ 
ناونع هب  هیواعم  هب  نتـسج  لسوت  زا  فده  ناس ، نیدـب  « 1 . » تشاد يرتشیب  تهابـش  نایفـس  وبا  هب  همه ، نایم  زا  صاع ، ورمع  لاـح ، نیا 

ددص رد  دیلو  دوب . هّیما ، ینب  ضحم  هدرب  و  شاهدازمارح ، ینتان  ردارب  وا و  نتخادنا  مه  ناج  هب  هیواعم ، رورغم  يوما و  ردام  دنه ، دـنزرف 
قالط ار  شرهاوخ  نامثع ، طسوت  شلزع  رد  دوخ  مشخ  نداد  ناشن  يارب  درک  تئرج  هک  دوب  ورمع  اب  دوخ  یصخش  ياهباسحهدرخ  عفر 

قح و هک  دوب  هیواعم  يارب  هویـش  نیرتبسانم  زین  دوب ، هتـشگزاب  نیطـسلف  رد  شکالما  يوس  هب  هک  ورمع ، هدنهد  رادشه  تازاجم  دـهد .
. دهد ناشن  لوتقم  هفیلخ  زا  صاصق  رد  ار  دوخ  هدارا 

اریز دوب ، هدیجنر  ارهاظ  دـیلو  دورـس . درکیم ، یگدـنز  هفوک  رد  هک  هرامع  شردارب  هب  باطخ  ار  يرعـش  دـیلو  نامز ، نیمه  دودـح  رد 
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نامثع دض  رب  نایفوک  هکنآ  زا  سپ  یتح  دوب ، هدش  هدنار  نوریب  نآ  زا  رابتفخ  یطیارـش  رد  دوخ  وا  هک  دنام  یقاب  يرهـش  رد  شردارب 
. دوش لصاح  هیواعم  نوماریپ  تشاد  راظتنا  هک  یفالتئا  ددنویپب ، نایوما  فالتئا  هب  ات  دنک  لیمحت  هرامع  رب  تساوخیم  وا  دندیروش .

. نک يرواد  ورمع  نارادفرط  اورنامرف و  نیب  دوخ ، ادنوادخ : مداد ، تسد  زا  ار  وا  هک  هاگنآ  دنداد ، نم  هب  نامثع  ضوع  ار  ورمع 
______________________________

هب صاع  ورمع  بسن  لصا و  دـنکیم و  لقن  هدـیبع  وبا  باسنا ، باتک  زا  هک  ، 285 ص 284 - ج 6 ، حرـش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ك : ر . ( 1)
یبا نبا  تیاور  تسا . هدرک  نایب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  ورمع  وجه  هب  تسا  یخساپ  هک  يوجه  رد  تباث  نب  نسح  ار ، نایفس  وبا 

ص 548- ج 3 ، (، 1976 دادغب ،  ) یمیعن میلـس  مامتها  هب  راربالا ، عیبر  ص 283 ؛ ج 6 ، حرش ،  ) يرـشخمز راربالا  عیبر  زا  لقن  هب  دیدحلا 
زیمآارتفا هنارهام و  هتخاس  رب  ارهاظ  دنتسنادیم ، دوخ  هب  بستنم  ار  وا  بهل ، وبا  هلمج  زا  شیرق ، یلصا  هدنیامن  شش  دیوگیم  هک  (، 550

. تسا عوضوم  نیا  زا 
ص:256  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. تخاس شکاله  يرصم  یبیجت  هک  دوب  ومه  هس ، نآ  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هک  نادب 
. تسین صاصق  یهاوخنوخ و  یپ  رد  و  دنکیمن ، ییوجهنیک  وا  دشاب ، تسار  هرامع ، مردام ، دنزرف  رب  منامگ  رگا 

«1 . » تسا رصق  قنروخ و  نایم  شهاگهمیخ  تسوا ، شود  رب  نامثع  یهاوخنوخ  هفیظو  هک  هاگنآ  دنام ، دهاوخ  وا 
ياعدا دناهتشک . ار  وا  یبیجت ، رشب  نب  ۀنانک  هژیوب  ورمع ، يرصم  نارادفرط  دوشیم . هتخانش  نامثع  لتق  لوئسم  صاع  ورمع  مه  اجنیا  رد 

رگید ياهیحان  زا  یخساپ  نداد  بجوم  دوب ، رمع  رکب و  وبا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  زا  سپ  نامدرم  لضفا  نامثع  هکنیا  رب  ینبم  دیلو 
. دش

نب ۀـبتع  نب  سابع  لضف  ردـپ  ار  نآ  رتشیب  لامتحا  هب  اّما  دـهدیم ؛ تبـسن  ربمایپ  يومع  بهل ، وبا  هداون  سابع ، نب  لـضف  هب  ار  نآ  يربط 
نخـس نامز  نیا  رد  ارهاظ  درک و  جاودزا  بلطملا  دبع  نب  سابع  رتخد  هنمآ ، اب  هبتع  نب  سابع  تشذـگ ، هک  نانچ  تسا . هتفگ  بهل  یبا 

: داد خساپ  نینچ  دیلو  هب  وا  دوب . هیما  ینب  يارسنخس  هبتع  نب  دیلو  هک  روطنامه  تسرد  تسا ، هدوب  مشاه  ینب  يارس 
؟ دوشیم طوبرم  وت  هب  هن  ینآ و  هتسیاش  هن  هک  یتسه  یماقتنا  بلط  رد  ایآ 

«2 . » تبسانم هچ  ورمع  اب  ار  يروفص  ناوکذ  نبا 
. دربیم دای  زا  ار  شردپ  دنکیم و  بستنم  شردام  هب  ار  دوخ  رخافت  ماگنه  هب  هدام  رخ  هچب 

. تسا یفطصم  یبن  یصو  رکذ ، لها  دزن  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  زا  سپ  نامدرم  نیرتهب  هک  نادب 
. دروآ رد  ياپ  زا  ردب  رد  ار  ناهارمگ  هک  یسک  نیتسخن  و  ربمایپ ؛ ردارب  درازگ ، زامن  هک  یسک  نیتسخن 

. دندناسریم يرای  ار  وا  هنیآره  دندوب ، هدید  ار  ناتیومع  رسپ  رب  متس  راصنا  رگا 
______________________________

هجویب اجنآ  رد  لضف  هب  بوسنم  خساپ  و  تسا ، هداتفا  يربط  هخسن  زا  لوا  تیب  ص 209 . دیهمت ، رکب ، نبا  ص 3064 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
. دناوخ يرصان »  » دیاب ار  هرصان »  » هدرک لقن  رکب  نبا  هک  نانچ  لوا  تیب  رد  دیامنیم .

ص 247. ج 26 ، رصتخم ، تسا . هدرک  لقن  روظنم  نبا  ار  رعش  نیا  زا  يرگید  تیب 
نبا  ) تفرگ دوخ  يدنزرف  هب  ار  وا  هک  دوب  هیما  یلاوم  زا  دیلو  گرزبردپ  ناوکذ ، هک  دناهتفگ  ناسانشبسن  یخرب  يروفـص . ناوکذ  ( 2)

اب هیما  هک  ندرا ،) رد  هیربط  کیدزن   ) دوب هیروفص  رد  مخل  زا  يدوهی  يزینک  دنزرف  ناوکذ  یبلک ، هتفگ  هب  ص 152 .) ج 2 ، لماک ، ریثا ،
(. ص 119 ج 2 ، رابخالا ، حرـش  ناـمعن ،  ) تفرگ شرداـم  زا  ار  يو  تسوا و  دـنزرف  هک  درک  اـعدا  هیما  درک . رارقرب  عورـشمان  طـباور  وا 

یلاها زا  يرفاک  راکب ، نب  ریبز  تارخافملا  باتک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  بوسنم  ياهرخافم  یقطن  رد  هبقع  نب  دیلو  ناسنیدـب 
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« يروفص  » يرعش نزو  ياضتقا  هب  یبرع ] نتم   ] رعـش نیا  رد  ص 293 .) ج 6 ، حرـش ، دیدحلا ، یبا  نبا  زا  لقن   ) دوشیم هدناوخ  هیروفص 
(. ص 116 ج 2 ، نامه ،  ) دوشیم يروّفص »  » نیزگیاج

ص:257  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دنراد میلست  رصم  نایشبح  هب  ار  وا  دننک و  هراشا  نامثع  لتق  هب  هک  سب  ار  نانآ  بیع  نیمه 

رب زیچ  ره  زا  رتارف  هلحرم  نیا  رد  وا  دریگ . یپ  درکیم  بیغرت  نادب  ار  وا  يو ، نیگمشخ  دنواشیوخ  هک  ياهویش  ات  دشن  اوغا  هّتبلا  هیواعم 
چیه نامثع  هب  ندناسر  يرای  رد  هیواعم  تشادن . ّتیمها  نادـنچ  وا  يارب  نامثع  دراد . هگن  راوتـسا  نانچمه  ار  ماش  ییاورنامرف  ات  دوب  نآ 

ار مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ  یسایس  دیاوف  لاح ، نیا  اب  درکیمن . ساسحا  يدهعت  چیه  وا  یهاوخنوخ  رد  دوب و  هدرواین  لمع  هب  یششوک 
یبا نب  دـمحم  نیقی  هب  بیرق  لاـمتحا  هب  دـهنب . یـسک  هچ  شود  رب  ار  نآ  هاـنگ  دریگب  میمـصت  تسناوت  هک  اجنادـب  اـت  تفاـیرد ، يدوزب 

هیواعم دوب . توافتم  صاع  ورمع  عوضوم  اّما  درک ، ینادنز  دنتشذگیم  وا  ورملق  زا  مامت  یگدزباتش  اب  هک  ار  رصم  نایـشروش  هفیذح و 
وا دوب . هدرک  حرطم  دیلو  هکنانچ  دش ، دهاوخن  تسا » هتـشک  ار  شبابرا  هک  ياهدرب   » یهاوخنوخ یعّدم  سک  چیه  هک  دوب  هتفاین  نانیمطا 

. دـنک يزورفاگـنج  نینمؤملا  ما  دـض  رب  تساوـخیمن  دـیدرتیب  دوـب و  هدرک  یناـبیتشپ  ورمع  زا  ناـمثع  ربارب  رد  هشیاـع  هک  تسنادیم 
رب راشف  یمک  ندروآ  دراو  لاح  نیا  اب  دوش . عقاو  دیفم  يدوزب  تسناوتیم  تفریمن و  رامـش  هب  يدیدهت  وا  يارب  نونکا  ورمع  یهگناو ،

تموصخ دیلو  هک  دشن  نآ  عنام  اّما  دراذگ ، دوخ  لاح  هب  شلاوما  اب  نیطـسلف  رد  ار  صاع  ورمع  هیواعم  دتفا . دنمدوس  تسناوتیم  اهنت  وا 
. دنک لابند  ار  شیوخ 

تسا هدش  تیاور  نینچ  دوب ، هدیسر  ششوگ  هب  نامثع  ندش  هتشک  ربخ  راب  نیتسخن  یتقو  درک . ساسحا  ار  ینارحب  طیارـش  صاع  ورمع 
يراک دصق  هاگره  دـیدرتیب  متـسه ، هّللا  دـبع  وبا  نم  : » تفگ ییاتـسدوخ  اب  داد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  راختفا  زا  یکدـنا  هنارورغم  هک 

هدرک نایب  وا  دض  رب  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  هیما  يوگنخس  هچنآ  هک  تفایرد  کین  اّما  « 2 «. » مجنسیم ار  نآ  بناوج  همه  منکیم ،
باطخ يرعش  رد  داد . رییغت  ار  شیوخ  نخس  گنهآ  درک و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  ورمع  دوش . هتفرگ  يرسرس  هک  دوبن  ياهلأسم  دوب ،

راب هک  هدیسر  ام  هب  راوگان  یثداوح  تفگ : وا  تسناد . يرب  دندوب  وا  بناج  زا  مادقا  هب  نونظم  هک  يرصم  نایشروش  زا  ار  دوخ  هیواعم  هب 
عاضوا اب  رگا  همه  نیا  اب  دناهدوب ؛ هیامورف  تسپ و  ینادرم  ثداوح  نیا  نالماع  تسا ؛ هدروآرد  وناز  هب  ار  نالوسر )  ) نارتش نآ  نیگنس 

______________________________

ص 3065. ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص 74. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

ص:258  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هک دناهدش  ییاهتیانج  بکترم  ام  دض  رب  مدرم  نیا  هک  دیوگیم  مومع  ربارب  رد  ناسنیدب  دش . دنهاوخ  رتدـب  عضو  دوشن  دروخرب  هناعطاق 
هک دـیوگیم  هیواعم  هب  ورمع  تسـشن . دـهاوخن  ورف  فلع  بآیب و  ياهنابایب  هب  « 1  » نانآ دـیعبت  ای  نانآ  کیاکی  نتـشک  اب  زج  شاهلعش 

. دزاس راکشآ  رصم ) نتفرگ  نامثع و  نتشک   ) رما ود  نیا  رد  ار  نانآ  مرج  دیاب 
. درادن دوجو  یموس  هار  نک ، راتفر  تلادع  هب  راذگ و  ياپ  روما  باکر  رب  نک ، زاب  ار  تنامشچ  هیواعم ،

زا ورمع  هک  يریطخ  رما  « 2 « ؟ درمـش یهاوخ  تمینغ  ار  تصرف  تفرگ و  یهاوخ  هدـهع  هب  ار  يریطخ  رما  ینارحب  ياههظحل  نیا  رد  ایآ 
. دنک افیا  نآ  رد  ار  دوخ  هتسیاب  شقن  تشاد  راظتنا  ورمع  دیدرت  دیدرتیب  هک  دوب  رصم  حتف  دریگ ، هدهع  هب  ار  نآ  تساوخیم  هیواعم 

هک وا  هدیسر و  وا  هب  هک  دنکیم  هوکش  راوگان  یثداوح  زا  مهزاب  تسا ، رظن  دروم  ماش  لها  هژیوب  مدرم ، هک  يرگید  رعش  هعطق  رد  ورمع 
نآ هلیسو  هب  هک  درک  دنهاوخ  اهر  يریت  ریبز  هحلط و  ثداوح ، نیاربانب  تسا . هداد  نت  اهنآ  هب  الماک  هدرک  ینیبشیپ  ار  ثداوح  نیا  البق 

ای تشک و  دـهاوخ  ار  لتاق  یلع  ایآ  تفرگ . دـهاوخ  تسد  هب  ار  نانآ  روما  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشک و  دـنهاوخ  ار  نامثع )  ) مدرم یماـح 
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هدرک اهر  ار  ام » نامثع   » رتشیپ هک  یلاح  رد  دـهد  يرای  ار  هتخابناج  یناـبرق  نیا  هک  تشاد  دـیما  ناوتیم  هنوگچ  دـش ؟ دـهاوخ  وا  عناـم 
رب شفک  ای  هنهرب  ياپ  اب  درک و  دـهاوخ  وحم  ار  نالتاق  تیانج  راثآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنکیم  ینیبشیپ  ورمع  ماگنه  نیا  رد  تسا ؟

«3 . » داد دهاوخ  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  دراذگ و  دهاوخ  مدق  نانآ  ياج 
نانآ و نیب  هک  دوبن  ریزگان  ورمع  ناس  نیدـب  هشیاع . باکر  رد  ریبز  هحلط و  مایق  زا  شیپ  تسا ، هیلوا  نارود  هب  طوبرم  راعـشا  نیا  ارهاظ 

ینابت ام » نامثع   » حالطـصا هب  نتـشک  رد  هک  دنک  ریوصت  یناسک  مکح  رد  ار  هتـسجرب  یباحـص  هس  تسناوتیم  دـنیزگرب و  ار  یکی  یلع 
هک صاع  ورمع  دهنیم . شوپرس  نانآ  كرتشم  تیانج  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نونکا  دناهدرک و 

______________________________

همع رـسپ  هفیذح ، یبا  نب  دمحم  نتـشک  ددص  رد  هیواعم  هک  نیا  دـیما  هب  هدوزفا  نادـب  ار  رگید  رتمرن  قش  نیا  ورمع  دایز  لامتحا  هب  ( 1)
(. ص 221 ج 3 ، لماک ، ریثا ، نبا   ) دیاینرب هتخاف ، شرسمه 

ص 308. نامثع ، رکاسع ، نبا  (- 2)
ص 180. دیهمت ، رکب ، نبا  ( 3)

ص:259  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نونکا هک  يزیچ  نیرتمک  دوبن و  لئاق  یتیمها  نت  هس  نآ  زا  کی  چیه  يارب  دوب  وا  یبلطتصرف  زا  یـشان  اصخـشم  مالـسا  هب  شندـیورگ 

، دنهد هئارا  شیوخ  یهانگیب  رب  لاد  یفاک  دهاوش  دنتسناوتن  هک  دندوب  ینارـسکبس  نانآ  هک  دوب  نیا  دوش  هتفگ  اهنآ  هرابرد  تسناوتیم 
رمع ایآ  اّما  تسا ، رتهتفریذـپ  رگید  درف  ود  نآ  زا  نایوما  دزن  ریبز  هک  دـیمهف  ورمع  دوب . هداد  ماجنا  دوخ  یـسایس  تریـصب  اب  وا  هک  نانچ 

هتـشاد تراظن  شايراـجت  تـالماعم  رب  دـنک و  مورحم  ندوب  حـتاف  اـهنت  راـختفا  زا  ار  ورمع )  ) وا دوخ  هک  دوب  هداتـسرفن  رـصم  هب  ار  ریبز 
؟ دشاب

صاع ورمع  هیواعم و  یتسیابن  ارچ  درمشرب . نامثع  نالتاق  هرمز  رد  ار  وا  دنیبن و  تفالخ  نیـشناج  ار  ریبز  دادیم  حیجرت  ورمع )  ) وا ریخ ،
رد یبهذم  تیـصخش  کی  هب  ار  نآ  هدمع  شخب  هکنآ  ياج  هب  دـننک ، میـسقت  دوخ  نیب  ار  ناناملـسم  تاحوتف  زا  هدـمآ  تسد  هب  میانغ 

يایهم زونه  تسا  نکمم  هچرگ  تفرگ ، دهاوخ  رارق  هیواعم  لوبقم  تسوکین و  هلداجم  نیا  هک  تشاد  نیقی  ورمع  دـنراد ، میلـست  هنیدـم 
. دشابن نآ 

زا کی  چیه  ماگنه  نیا  رد  نمـض ، رد  تفرگن . یپ  ار  داهنـشیپ  ود  زا  کی  چیه  اّما  دادیم ، شوگ  نانخـس  نیا  هب  تقدب  هیواعم  دیدرتیب 
ینامز زا  ورمع  يادر  هک  هتخابناج  هفیلخ  رخآ  رادـشه  دـناوخن . ارف  شیوخ  هاگراب  هب  مه  ار  ام » نامثع  [ » حالطـصا هب   ] دـیدج ناراداوه 

. دوب زادنانینط  ناگمه  شوگ  رد  زونه  ارهاظ  هدش ، تارشح  زا  ولمم  هتخاس  شلوزعم  هک 
. دنک رتهدرتسگ  ار  شاییوجهنیک  هنماد  ات  تفای  تصرف  هبقع  نب  دیلو  دش ، المرب  زاجح  رد  گرزب  هباحص  نایم  شکمشک  يارجام  نوچ 
هب ار  وا  تسویپیم  هکم  ناگدنیارس  هب  هک  نیا  زا  نامداش  نایوما  يارعشلا  کلم  تفرگ و  رارق  داقتنا  ضرعم  رد  نونکا  مالّسلا  هیلع  یلع 

ندروـخ هناـیزات  لوئـسم  ار  وـمه  تشاد و  تموـصخ  یلع  هب  تبـسن  ورمع  زا  شیب  عـقاو  رد  دـیلو  درکیم . موـکحم  یلـصا  مرجم  هلزنم 
ییادج هب  ار  شنابطاخم  دوخ  راعشا  زا  یکی  رد  دنک . اهر  ار  ورمع  هک  دوبن  هدامآ  زونه  اّما  تسنادیم . بارش  ندیـشون  ببـس  هب  شیوخ 

رکب و یبا  نب  دمحم  میمذ  دندش . نآ  بجوم  شرای ، میمذ و  اهنآ  نیرتهتسجرب  هلمج  زا  یهورگ ، هک  دنکیم  بلج  شیرق  راصنا و  نایم 
وبا دنزرف  هک  تشادیم  راهظا  دـیمانیم و  کیدزن  رایـسب  راکمه  ود  ار  ود  نآ  دـیلو  دـید  میهاوخ  هک  نانچ  دوب . صاع  نب  ورمع  شرای ،

ینابیتشپ ورمع  زا  نامثع  اب  ورمع  عازن  رد  هشیاـع  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدز  نماد  رـصم  رد  ینمااـن  هب  هدرکیم و  لـمع  ورمع  فرط  زا  رکب 
دیلو دشاب . ساسایب  الماک  دناوتیمن  رظن  راهظا  نیا  درکیم ،

ص:260  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
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: درمشیمرب نینچ  هورگ  نیا  نایم  رد  ار  هتسجرب  درف  نیموس  همادا  رد 
. دندیزخیم ام  يوس  هب  زور  ره  شثیبخ ) نایرتفم   ) شنامدژک هک  دوب  یلاح  رد  درک ، تراشا  وا  نتشک  هب  هک  نامثع  رای 

ناهنپ هدـش  بکترم  هک  ار  یتیانج  هک  یلاح  رد  دـیوگیم ، اراکـشآ  ار  دوخ  رذـع  زورما  « 1  » مالّـسلا هیلع  یلع  هنوگچ  هک  ینیبیمن  اـیآ 
. درادیم

. داب تمالس  شرس  هک  دنانامعن  هحلط و  تباث ، نب  دیز  بعک ، دننکیم  دنسرخ  ارم  هک  نانآ 
نارداـم زا  درم  نادـنزرف   ) تـالعلا ونب  ناـیم  رد  درف  نیرتشنزرـسلباق  دـندرکیم . یهن  تخادرپیم  ناـمثع  شنزرـس  هب  ار  هک  ره  ناـنآ 

«2 . » دنکیم شنزرس  ار  وا  هک  تسا  یسک  هناگادج )
نارادافو نایم  رد  ار  هحلط  مان  دوشیم  قفوم  دزاـسیم ، لّدـبم  هئطوت  نیا  ربهر  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاـح  رد  دـیلو  بیترت ، نیدـب 

زا هک  هحلط  هب  دـناجنگب . زین  دـندوب  هتـسویپ  هیواعم  هب  هک  ریـشب ، نب  نامعن  تباث و  نب  دـیز  کلام ، نب  بعک  نامثع : هقباـس  اـب  یندـم و 
هک دوشیم  اطع  وکین  هقباس  نیا  شعـضوم  لماک  رییغت  زا  سپ  نونکا  هدوب  نیتسخن  هباحـص  ناـیم  رد  ناـمثع  رب  ناریگهدرخ  نیرتروشرپ 

يراکمه هحلط  اب  یلع ، اب  گنج  رد  دـیاب  هک  دـندیمهفیم  ماش  لـها  هیواـعم و  ناـس  نیدـب  تسا . هدرکیم  راـهم  ار  هفیلخ  ناگدـنهوکن 
. دننک

هب نتـسویپ  ياـج  هب  هحلط ، هشیاـع و  هک  تقیقح  نیا  دریگ . شوگ  هب  ار  شروشرپ  دـنواشیوخ  تحیـصن  هک  دوبن  لـیام  هیواـعم  یهگناو 
رارـصا هیـصوت و  نامثع  هب  ار  هحلط  هشیاع  يرآ  تخاسیم . نونظم  ار  وا  دندوب ، هتـشاد  فوطعم  هرـصب  هب  ار  شیوخ  هّجوت  مامت  هیواعم ،

هب یکتم  هاوخدوخ و  یـصخش  هحلط - ایآ  اّما  دـنامب . یقاب  قشمد  یلاو  نانچمه  دوب ، هدـش  بوصنم  رمع  فرط  زا  هک  يو ، هک  دوب  هدرک 
هیواعم رظن  الامتحا  دشیم . عناق  ساسح  تیالو  نیا  رد  نایوما  لقتـسم  همین  یلاو  ماقم  بسک  هب  تسـشنیم  تردق  دنـسم  رب  رگا  سفن -

هب هک  دـهاوخب  وا  زا  دـسیونب و  ریبز  هب  ياهمان  ات  دـش  نآ  رب  هیواعم  سپ  دوبن . مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  وا  رظن  زا  رتهب  هحلط  هب  تبـسن 
. دوب یلع  دض  فالتئا  ندز  مهرب  موهفم  هب  رما ، نیا  هچرگ  دور ؛ قشمد 

______________________________

. تسا هدش  هتشاذگ  یلع  ياج  هب  رمع  نب  فیس  هلیسو  هب  الامتحا  رامع )  ) میلد نتم ، رد  هک  دیامنیم  نینچ  ( 1)
انیقی دوش . رکذ  یلع  دروم  ود  ره  رد  هک  تسا  نیا  یقطنم  تسا . هتفرگ  تروص  يدعب  رعـش  رد  دید ، دیهاوخ  هک  نانچ  ینیزگیاج  نیمه 

رودـب نآ  رد  تلاخد  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  یتسردـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشاد . ار  لیامت  نیرتمک  نامثع  لـتق  يارب  ندروآ  رذـع  رد  راـمع 
. تسنادیم

.206 ص 205 - دیهمت ، رکب ، نبا  ص 553 ؛ نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 2)
ص:261  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رعـش رد  تسا . هتـشاد  بولطم  يرثا  شتموصخ  هک  تفای  نیقی  نونکا  شیاهرادـشه ، هب  تبـسن  هیواعم  يرهاظ  یتواـفتیب  مغر  هب  دـیلو 
: دیاشگیم ماهتا  هب  نابز  نینچ  هدورس  نارود  نامه  دودح  هک  يرگید 

هب نامثع )  ) ورمع وبا  نتخاس  مهتم  اب  دشاب و  هتخیر  ینوخ  هکنآ  نودب  نافع  نبا  نتشک  اب  ود  ره  امش  هک  وگب  « 1  » میمذ ورمع و  هب  سپ 
تـسد شیوخ  فدـه  هب  هتبلا  دـنوادخ  و  دییامـش - نونکا  اما  دـیتفر ؛ اطخ  هب  هعیاش ، اب  طقف  هکلب  يداینب ، چـیه  رب  یگرزب و  تیاـنج  ره 

. دیشاب هدرب  دوس  ياهرذ  دوخ  شهوکن  زا  هکنآیب  تفای - دهاوخ 
دیتـسه یهورگ  هک  یلاـح  رد  امـش - هب  اـم  هتبلا  دـیاهدرک ، یناـبرهمان  هدـیزرو و  جاـجل  دوخ  اـب  « 2  » يورا نبا  هطـساو  هـب  امـش  رگا  هـچ 

. میرگنیم اهبلق  نورد  زا  هتساخرب  یهاگن  اب  زور  بش و  یهاوخنوخ - نیک و  شتآ  اب  هدیدتبیصم 
. دناشن دهاوخ  ورف  ار  شطع  زیچ  هچ  دنکیم و  نشور  ار  اهمشچ  زیچ  هچ  مینیبیم  هک  اجنادب  ات 
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هچنآ زا  هدوبن ، یهاگناهن  شهاگیاج  هچ  دوبن ؛ یناـبرهم  درک  هچنآ  اـما  هدرب ، هاـنپ  شاهناـخ  هاـگناهن  هب  « 3  » مالّـسلا هیلع  یلع  دنیوگیم 
. تسا هدوبن  ربخیب  زین  هتشذگ 

. دندوب هتشگزاب  هنیس  رد  ناوارف  یهودنا  اب  هدرب و  ماین  رد  ریشمش  نانآ  دیرادرب ،» تسد  وا  زا  : » دوب هتفگ  رگا 
. تسا هار  نیرتدب  ترارش  دوب و  نانآ  هار  شهار  داهن ، مه  رب  ار  شنامشچ  اما 

«4 . » تسین كدنا  وا  هب  تبسن  یلع  هانگ  میربیمن و  دای  زا  هک  دنراد ، ام  رب  یهانگ  نید  ناگمه  سپ 
______________________________

. تسا هداتفا  بلطم  يادتبا  الامتحا  تسا . هدمآ  الوقف  الوق ، ياج  هب  ( 1)
. تسا دیلو ) و   ) نامثع ردام  يورا » ( » 2)

. تسا هدوب  رظن  دروم  هک  هتسشن  یلع  ياج  هب  میلد »  » رخآ تیب  رد  زین و  اجنیا  رد  ( 3)
ناورم رتناوج  ردارب  مکح ، نب  ییحی  هب  ار  نآ  هدرک و  لقن  ظحاج  ار  رعش  نیا  زا  يرتهاتوک  ریبعت  . 207 ص 206 - دیهمت ، رکب ، نبا  ( 4)

ظفح میلد »  » ياج هب  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسردب  هخسن  نیا  رد  هدمآ .) ناورم  وخا  ناورم ، وبا  ياج  هب  ص 179 ؛ نامه ،  ) تسا هداد  تبسن 
، مکح نب  ییحی  هب  نآ  نداد  تبـسن  دـنزیم . مه  رب  ار  هیفاق  هک  دـناهتفرگ  ار  میمذ »  » و ورمع »  » ياج هابتـشا  هب  انیقی  ریبز  هحلط و  و  هدـش ،

ناورم شردارب  الامتحا  يو  تسا . نیسپاو  ياهرود  هب  طوبرم  شفورعم  رعـش  دوب و  ناوج  رایـسب  ماگنه  نیا  رد  ییحی  تساطخ . کشیب 
مه ار  مکح  نب  نمحرلا  دبع  هک  فیس ، تیاور  و  ص 3219 ؛ ج 1 ، يربط ،  ) تشاد تکرش  لمج  گنج  رد  درک و  یهارمه  هرـصب  ات  ار 
زین تشاد ، شردارب  اب  یکیدزن  دنویپ  هک  اجنآ  زا  دشاب . هدرک  مهتم  ار  ریبز  هحلط و  هک  تسا  نکمم  ریغ  نیاربانب  دنادیم .) رضاح  نآ  رد 

لادج وا  اب  ناورم  هک  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  صاع و  ورمع  هک  تسا  دیعب 
ص:262  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دراد لوزعم  ماش  تیالو  زا  ار  وا  تشاد  میمصت  یلع  هکنیا  رد  هیواعم  تشاداو . كرحت  هب  ار  هیواعم  هرـصب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يزوریپ 
ناینایفـس یثوروم  لاوما  ار  هچنآ  دـیزی ، شردارب  نیـشناج  ماـقم  رد  هک ، دوب  هدرک  مزج  ار  شیوخ  مزع  دوب و  هدـشن  یهاو  رادـنپ  راـچد 
یلامتحا هلمح  ههبج  ود  ضرعم  رد  ار  هیواعم  دعس ، نب  سیق  تسد  هب  رـصم  لزلزتم  هرادا  قارع و  رد  یلع  روضح  دنک . ظفح  تسنادیم 

اب ار  وا  هک  دـیما  نیا  اب  تشون  رـصم  یلاو  هب  ياهمان  درک و  مهتم  نامثع  نتـشک  هب  ار  یلع  داد ، شیازفا  ار  دوخ  تاغیلبت  هیواعم  داد . رارق 
وا زا  هدوـب و  ناـمثع  دـض  رب  شروـش  ناـکّرحم  زا  یکی  هک  درک  مهتم  ار  سیق  هیواـعم  « 1 . » دـنک بلج  شیوخ  يوس  هب  دـیعو  هدـعو و 
هب ار  مدرم  يو  هک  دوب  هدرک  نیقی  هیواعم  شرورس ، دروم  رد  اّما  دشاب .» هتشاد  يدوس  ینمؤم  نتـشک  زا  هبوت  رگا   » دنک هبوت  هک  تساوخ 

نوخ نتخیر  هانگ  زا  سیق  هلیبق  ناگرزب  زا  کی  چـیه  عقاو  رد  تسا . هدرک  بیغرت  وا  نتـشک  هب  ار  نانآ  هتخیگنارب و  نامثع  هیلع  شروش 
دندـمآرب نامثع  نوخ  بلط  رد  هک  یـشاب  یناسک  هلمج  زا  یناوتیم  رگا  سیق  يا  تفگ ] سیق  هب  باـطخ  هیواـعم  . ] دـندوبن اّربم  ناـمثع 

وت هب  ار  هرـصب ) هفوک و   ) نیقارع ییاورنامرف  مشاب  هتـشاد  هدـهع  هب  ار  روما  مامز  نم  یتقو  اـت  تروص  نیا  رد  شاـب . اـم  وریپ  نک و  نینچ 
. يرادیم تسود  هک  تنادنواشیوخ  زا  کی  ره  هب  ار  زاجح  تیالو  مراپسیم و 

زا ار  دوخ  هنابدؤم  وا  داد . خساپ  وا  دوخ  دننامه  ار  هیواعم  گنرین  دناشک و  رصم  اب  گنج  هب  ار  نایماش  هک  دوبن  نآ  يایهم  دعس  نب  سیق 
نیتسخن شاهریشع  تفگ  سپس  درک و  یعالطایب  راهظا  نآ  رد  دوخ  يالوم  تلاخد  زا  تسناد و  رودب  نامثع  لتق  رد  تکرـش  هنوگ  ره 
هـشیدنا لمأت و  دنمزاین  دریگ  شاداپ  دنک و  يوریپ  وا  زا  هکنیا  رب  ریاد  مه  ار  هیواعم  داهنـشیپ  دنتـساخاپب . دروم  نیا  رد  هک  دندوب  یناسک 

. دش دهاوخ  هچ  دنیبب  ات  دنیرفاین  رسدرد  شیارب  درواین و  شروی  وا  رب  هک  داد  لوق  وا  هب  سیق  رگید  فرط  زا  تسناد .
نم دننامه  یناسک  هک  تشون  وا  هب  حیرـص  راب  نیا  دروآ . يور  دیدهت  هب  هرابود  سپ  دزادنایم ، ریخأت  هب  ار  راک  سیق  هک  دیمهف  هیواعم 

ارهاظ سیق  ماگنه  نیا  رد  دروخیمن . ار  وا  گنرین  دنکیمن و  لهاست  راکبیرف  اب  تسوا  تسد  هب  نابسا  نانع  تسا و  رترب  شنادرم  هک 
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______________________________

. دندوبن ام » لاوما   » رایتخا بحاص  مالّسلا  هیلع  یلع  فالخ  رب  نانآ ، اریز  دشاب ، هدرک  موکحم  تشادن  یتخس 
(. ص 3238 ج 1 ، يربط ،  ) تشون همان  سیق  هب  دوب ، هفوک  رد  یلع  یتقو  هیواعم ، هک  دیوگیم  دعس  نب  لهس  ( 1)

. دهدب یفاک  تصرف  رکب ، یبا  نب  دمحم  طسوت  وا  ینیشناج  زا  شیپ  تالوحت  هب  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  رترید  هعقاو  نیا  ارهاظ 
ص:263  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

بیرف دح  نادب  ات  هیواعم  ایآ  دیوگ . خساپ  وا  هب  تحارـص  نامه  هب  دناوتب  هک  دیدیم  راشف  تحت  قرـش  فرط  زا  یفاک  ردق  هب  ار  هیواعم 
ییوگقح رد  هک  ار  یسک  و  يراد ، تموکح  رد  مدرم  نیرتهتسیاش  هک  ياهنوگ  هب  دنک  عیمطت  ار  وا  دناوتیم  دنک  نامگ  هک  دوب  هدروخ 

يوریپ یسک  زا  ضوع  رد  دنک و  اهر  دشابیم  مالّسلا ] هیلع  یلع   ] ادخ لوسر  هب  نادرم  نیرتکیدزن  رتنشور و  شهار  همه و  زا  رتحیرص 
لوسر ادـخ و  زا  ناـنآ  نیرترود  زین  نیرتهارمگ و  نیرتنکـشنامیپ ، عورـشم ، یتموکح  نتفرگ  تسد  هب  رد  ناـمدرم  نیرترود  هک  دـنک 

؟ تسوا
؛ دوب هدش  هتشون  وا  هب  سیق  بناج  زا  هک  درک  لعج  ياهمان  ماگنه  نیا  رد  « 1 . » دش دیماان  شیوخ  يوس  هب  دعس  نب  سیق  بلج  زا  هیواعم 

هدیدمتـس ياوشیپ  یهاوخنوخ  رد  گنج  زا  ار  شایبلق  ینابیتشپ  هیواعم و  زا  ار  دوخ  تعاطا  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلاو  هک  نومـضم  نیا  اـب 
، درکن رواب  دش و  هتفشآرب  دنداد  یلع  هب  ار  ربخ  نیا  ناسوساج  یتقو  درک . رـشتنم  ناهدنامرف  نایم  رد  ار  نآ  دوب و  هتـشاد  مالعا  نیدشار 

اّما دـنک  لزع  ار  سیق  هک  تفگ  یلع  هب  هّللا  دـبع  درک . ینزیار  نانآ  اب  دـناوخارف و  ار  رفعج  نب  هّللا  دـبع  شاهدازردارب  نادـنزرف و  سپس 
اب ندـش  هجاوـم  يارب  ار  شایگداـمآ  نآ  رد  وا  دیـسر و  یلاو  زا  ياهماـن  سپـس  دـنکیمن . رواـب  ار  هیــضق  نـیا  تـفگ  تفریذـپن و  یلع 

هیلع یلع  هک  درک  داهنشیپ  تفای و  تسار  ار  شیوخ  ياهنامگ  هّللا  دبع  تشاد . مالعا  دندوب  هدمآ  درگ  اتبرخ »  » رد هک  ینامثع  نایشروش 
ماگنه نآ  رد  هک  مارآ  ینامدرم  رب  موجه  هک  تشون  وا  هب  یلاو  درک ، نینچ  یلع  یتقو  دنگنجب . نایشروش  اب  دهد  نامرف  سیق  هب  مالّـسلا 

وا ياج  هب  امرف و  لزع  ار  سیق  تفگ  درک و  ینزیار  یلع  اب  رفعج  نب  هّللا  دـبع  تسین . هنـالقاع  دنتـشاد ، كرتشم  یناـمرآ  زین  نمـشد  اـب 
: دیوگیم سیق  هک  تسا  هدینـش  تفگ : هّللا  دبع  دریگ . هدهع  رب  ار  نانآ  روما  ات  راد  بوصنم  ار  هللا ، دـبع  ینت  ردارب  رکب ، یبا  نب  دـمحم 

. تسا يدب  تموکح  دوشن ، لماک  دلخم  نب  ۀملسم  لتق  اب  زج  هک  یتموکح 
«2 . » تشاد لیسگ  تیالو  نآ  هب  ار  رکب  وبا  دنزرف  درک و  لزع  ار  سیق  مالّسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 

هک دش  تباث  دعب  « 3 . » تشون لاس 36  ناضمر  لوا  رد  عفار  یبا  نب  هللا  دیبع  ار  وا  باصتنا  همان 
______________________________

.391 ص 390 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3241 ؛ ص 3238 - نامه ، ( 1)
هابتشا هب  يرهز  تسا . يرتمک  رابتعا  ياراد  ( 3242 ص 3241 - نامه ،  ) يرهز زا  نآ  هباشم  تیاور  . 3245 ص 3234 - ، 1 يربط »، ( 2)

. نیفص گنج  زا  سپ  ینعی  دش ، هداتسرف  ادعب  رتشا  تشاد . لیسگ  سیق  ياج  هب  ار  رتشا  تسخن  یلع  هک  دیوگیم 
ص 3247. نامه ، ( 3)

ص:264  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. تسا هدوبن  بسانم  میمصت  نیا 

. داهن رس  تشپ  ار  هیواعم  ورملق  دیسر و  رصم  هب  رسدرد  نودب  رکب  یبا  نب  دمحم  ارهاظ 
، تردق اجنیا  رد  ریخ ، داد : خـساپ  رکب  یبا  نبا  تسا ؟ هتخادـنا  هنتف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وا و  نیب  یـسک  ایآ  هک  دیـسرپ  وا  زا  سیق 
هک نانچ  تفر . وا  دزن  تتامـش ] هب   ] هنیدم رد  تباث  نب  ناسح  دش . هنیدم  راپـسهر  رـصم  زا  دـمآ و  مشخ  هب  سیق  اّما  « 1 . » تسوت تردق 

ياهرعـش اجنآ  رد  يراصنا  رعاش  ود  نیا  دندوب . هتـسویپ  هیواعم  هب  قشمد  رد  ریـشب  نب  نامعن  کلام و  نب  بعک  اب  رتشیپ  ناسح  تشذـگ 
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لاح نیا  اب  درکیم . ناشدیدهت  صاصق  هب  شنزرـس و  نامثع  تدـعاسم  زا  يراددوخ  ببـس  هب  ار  هنیدـم  لها  هک  دـندوب  هدورـس  يدـنلب 
هورگ هب  ات  دـنتفرگ  رارق  نایماش  راـشف  ریز  یتقو  دـندوب . هدـیزرو  باـنتجا  رما  نیا  رد  یلع  هب  یهاـنگ  نیرتکچوک  نداد  تبـسن  زا  ناـنآ 

شراعـشا زا  یکی  هب  ار  ریز  رعـش  نومـضم ]  ] ناسح هک  تسا  تیاور  دنوش ، قحلم  دندرکیم  وجه  ار  ربمایپ  يومع  رـسپ  هک  یناگدنیارس 
: دوزفا

نانچمه هک  ار ، ناسح  اـهراشف ، نیمه  دـیاش  « 2 ! » تسا هتـشذگ  هچ  ناـفع  نبا  یلع و  نیب  هک  دـندوب  هداد  ربـخ  نم  هب  ناگدـنرپ  شاـک 
یلع یتشک و  ار  نامثع  هک  تفگ  دعـس  نب  سیق  هب  ناسح  ددرگزاب . شیوخ  نطو  هب  دـنک و  اهر  ار  هیواعم  تخاس  راداو  دـنام ، یناـمثع 

نم هریـشع  نیب  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هدید ! لدروک و  يا  : » تفگ وا  هب  سیق  دـنام . وت  ندرگ  رب  نآ  هانگ  تشاد . تلوزعم 
رضاح نیفص  گنج  رد  دنتفر و  مالّسلا  هیلع  یلع  شیپ  فینح  نب  لهـس  اب  سپـس  ورب .» نم  شیپ  زا  مدزیم ، ار  تندرگ  دتفا  گنج  وت  و 

یتقو « 3 . » دندش
______________________________

(. 220 ص 219 - تاراغلا ، یفقث ،  ) دوب هدرک  جاودزا  رکب ، یبا  نب  دمحم  همع  هفاحق ، یبا  رتخد  هبیرق ، اب  دعس  نب  سیق  ( 1)
(. ص 92 ج 2 ، ناوید ، ناسح ،  ) دناهدوزفا نایماش  ار  رعش  نیا  ص 151 ،) ج 3 ، لماک ،  ) ریثا نبا  زا  لقن  هب  ربلا ، دبع  نبا  تیاور  هب  انب  ( 2)

رکب یبا  نب  دمحم  هک  دننکیم  تیاور  ناسیک  نب  حلاص  هناوع و  يرهز ، ص 392 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3245 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 3)
هک دیـسرت  دـنداد و  میب  ار  وا  يرتـخبلا  یبا  نب  دوـسا  ناورم و  تـفر . هنیدـم  يوـس  هـب  دـش و  نوریب  نآ  زا  سیق  دـمآ و  رـصم  يوـس  هـب 

تفگ درک و  مشخ  زاربا  داتـسرف و  دوسا  ناورم و  شیپ  سک  هیواعم  تفر . یلع  شیپ  تسـشن و  بکرم  رب  دنـشکب . ار  وا  ای  شدـنریگب و 
ص 300- ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3246 ؛ ص 3245 - ج 1 ، يربط ،  ) دیداتـسرف یلع  کمک  هب  ار  وا  رابتعا  يأر و  دعـس و  نب  سیق  امش 

تسرد هنیدم ، هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  هتفریذپ و  ار  لوق  نیا  یناتیاک  ص 2491 .] ج 6 ، هدنیاپ ، مساقلا  وبا  همجرت  يربط  خیرات  زین  (، ] 301
ص ج 9 ، مالـسا ، خیرات   ) تشاد رارق  هیواعم  نامثع و  نارادـفرط  ییاورنامرف  رد  تقیقح  رد  مالّـسلا ، هیلع  یلع  تمیزع  زا  سپ  هام  دـنچ 

رادفرط هچراپکی  هنیدم  هک  درک  دیدرت  ناوتیمن  دوب . ماش  رد  نامز  نآ  عقاو  رد  ناورم  (. 326 - 325
ص:265  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » درپس سابع  نب  مثق  هب  ار  هکم  رهش  رهش و  نیا  تیالو  یلع  تفر ، نوریب  هنیدم  زا  لهس 
دناوتب هک  يرگید  نیمزرـس  ره  تاناع و  تیه ، راجنـس ، اراد ، نیبیـصن ، لصوم ، ییاورنامرف  هب  ار  رتشا  کـلام  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  یلع 

ییاورنامرف تحت  ایـسیقرق  و  اسدا ]  ] اـهر هّقر ، ناّرح ، تیـالو ، نیا  یبرغ  ياهرهـش  دوب . هدراـمگ  دـیاشگب ، هریزج )  ) اـیلع نیرهنلا  نیب  رد 
انکس هبقع  نب  دیلو  هک  ییاج  هّقر ، رد  دندوب . هداد  هانپ  ار  هرصب  هفوک و  زا  نامثع  ناراداوه  زا  يدایز  رامـش  دنتـشاد و  رارق  هیواعم  قلطم 

شاهلیبـق نادرم  زا  رفن  دـصتفه  درکیم و  تموکح  دوب  هفوک  زا  ياهدـنهانپ  هک  دـسا ، نب  ورمع  ینب  زا  همرخم  نب  كامـس  دوـب ، هدـیزگ 
«2 . » دندوب وا  نابیتشپ 

هب كاّحـض  تفر ، شیپ  ناّرح  يوس  هب  رتشا  نوچ  دیآرب . رتشا  ياهدـیدهت  هدـهع  زا  ات  داتـسرف  ار  يرهف  سیق  نب  كاّحـض  ادـتبا  هیواعم 
هب ماگنه  بش  كاّحـض  دـندیگنج . هاگماش  ات  دـندش . هجاوم  رتشا  اب  هّقر  ناّرح و  نیب  انیرم » جرم   » رد ناـنآ  تسویپ و  كامـس  ياـهورین 

دلاخ نب  نمحرلا  دبع  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  دـندیگنجیمن . وا  اب  نانآ  اّما  تفر  نایماش  یپ  رد  رتشا  تسـشن . بقع  ناّرح  مکحتـسم  رهش 
«3 . » تشگزاب دوخ  نیمزرس  هب  تفای ، مکحتسم  زین  ار  ایسیقرق  هقر و  نوچ  درک و  تکرح  رتشا  داتسرف . ناراوس  زا  یهورگ  اب  ار  دیلو  نب 

، ناـجیابرذآ نادـمه و  رد  بیترت  هب  ناـمثع  ناـیلاو  يدـنک ، سیق  نب  ثعـشا  یلجب و  هّللا  دـبع  نـب  ریرج  زا  هفوـک  هـب  دورو  زا  سپ  یلع 
. درک راضحا  ار  نانآ  دننک و  تعیب  وا  اب  تساوخ 

تعیب هب  نت  ریرج  تشاد . دوجو  ییاهدیدرت  ریخ ، ای  درک  دنهاوخ  تعیب  یلع  اب  ایآ  هکنیا  رد  دندوب و  زاتمم  ناهدـنامرف  زا  نانآ  يود  ره 
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، ورمع حاکن  هب  شرتخد  هک  ثعشا ، داد .
______________________________

. دوب یلع 
تساوخ وا  زا  دنتسه و  هیواعم  هب  نتسویپ  لاح  رد  مدرم  یخرب  هک  تشون  یلع  هب  فینح  نب  لهـس  ص 300 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)

. تسا هدش  لقن  ص 157  نامه ، رد  وا  هب  یلع  همان  داد . هزاجا  وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ددنویپب . وا  هب  دهد  هزاجا 
(. 298 ص 297 - ج 2 ، باسنا ،  ) دنکیم رکذ  ار  یفعج  ینامثع  ناگدنهانپ  زا  رفن  دنچ  زین  يرذالب  ص 146 . نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

نینمؤملا ریما  ناونع  اب  نآ  رد  هیواعم  هدش و  لقن  اجنآ  رد  هک  يدسا ، میرخ  نب  نمیا  رعش  خیرات  . 14 ص 12 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 3)
زا اما  دـنکیم  رکذ  رتشا  زا  ار  يررکم  ياههلمح  رعـش  نیا  ددرگیمزاب . دـعب  لاس  کی  هب  مک  تسد  ارهاظ  دریگیم ، رارق  باـطخ  دروم 

. تسا هدوب  هدنز  زونه  ماگنه  نیا  رد  وا  هک  دیآیمرب  نینچ  نآ  ياوحف 
ص:266  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هـشیدنا هک  دناهتفگ  دمآ و  مشخ  هب  ناجیابرذآ ، لاوما  دروم  رد  حیـضوت  رب  ینبم  یلع  تساوخرد  زا  دوب  هدمآرد  نامثع ، گرزب  دـنزرف 
هدنک یفوک  ياههلیبق  زا  يرامش  لاح ، نیا  اب  « 1 . » دنامب هفوک  رد  هک  دندرک  یضار  ار  وا  شنارای  اّما  تشاد ، رس  رد  ار  هیواعم  هب  نتسویپ 

«2 . » دندش اسدا ]  ] اهر راپسهر  نانآ  تفر  هفوک  هب  یلع  هکنآ  زا  سپ  دندوب و  ینامثع 
اریز درک ، مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  ریرج  دراد ، لیسگ  هیواعم  دزن  ار  وا  ات  دمآرب  بسانم  ياهدنیامن  يوجتـسج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو 

باتک هب  هک  یتقو  اـت  مناوخ و  ارف  وت  تعیب  هب  ار  هیواـعم  مناوتیم  نم  هک  تفگ  یلع  هب  ریرج  تشاد . یبوخ  یـصخش  طـباور  ناـیوما  اـب 
هلیبق مدرم  مناوخیم . ارف  وت  تعاطا  هب  ار  ماش  مدرم  دنام و  یقاب  تنارازگراک  زا  یکی  تروص  هب  دـیامن ، يوریپ  وا  زا  دـنک و  لمع  ادـخ 
یلع همه ، نیا  اب  دراد . لیامت  نانآ  هب  اریز  دتـسرفن ، نایماش  دزن  ار  ریرج  هک  داد  رادشه  یلع  هب  رتشا  دـنباتیمنرب . خر  توعد  نیا  زا  نم 

هب لاح  نیع  رد  دهد و  تعیب  هب  نت  هک  دـهاوخب  وا  زا  طقف  دتـسرفب و  هیواعم  يارب  وا  طسوت  ياهمان  رد  ار  شیاهدومنهر  تفرگ  میمـصت 
«3 . » دریذپیمن یلاو  ماقم  رد  ار  هیواعم  یلع  هک  دنامهفب  زین  وا 

هیلع یلع   ] دـنک تعیب  یلع  اب  هک  تسا  هیواعم  رب  زین  ماـش  رد  دـندرک ، تعیب  وا  اـب  هنیدـم  رد  مدرم  هک  تفگ  هیواـعم  هب  شاهماـن  رد  یلع 
نآ سپ  دنتـسب . نامیپ  دهع و  دـندرک و  تعیب  نم  اب  هویـش  نامه  هب  دـندرک ، تعیب  نامثع  رمع و  رکب ، وبا  اب  هک  یناسک  [: » دومرف مالّـسلا 

[ هیواعم لثم   ] ار نابیاغ  و  دننک . رایتخا  ار  وا  زج  دیاشن  ریبز ،] هحلط و  لثم   ] دناهدوب رضاح  هک  ار  ناسک 
______________________________

دـص هنالاس  ات  داد  هزاجا  سیق  نب  ثعـشا  هب  نامثع  هک  تسا  هدمآ  ص 296 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 21 ؛ نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
(. ص 381 باتک ، نیمه  ك : ر . ص 3440 ؛ ج 1 ، يربط ،  ) درادرب دوخ  یصخش  هدافتسا  يارب  ار  ناجیابرذآ  جارخ  زا  مهرد  رازه 

نب نامعن  نب  مقرا  ینب  ، 150 ص 149 - ج 1 ، (، 1988 توریب ،  ) نسح یجان  مامتها  هب  ریبکلا ، نمیلا  دعم و  بسن   ) یبلک نبا  هتفگ  هب  ( 2)
یتقو بهو ، نب  رجح  ینب  زا  مرخا  ینب  هعیبر و  نب  يدـع  نب  ثراـحلا  ینب  هلیبـق  زا  یخرب  بهو ، نب  ورمع  نب  رمخ  ینب  بهو ، نب  ورمع 

رد مقرا  ینب  مینیزگیمن . انکـس  دوش  نعل  ناـمثع  هک  يرهـش  رد  دـنتفگ  و  دـندرک ، كرت  ار  رهـش  نیا  دـش  هفوک  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع 
رد ّهدر » نامز  رد  مالـسا و  مد  هدیپس  رد  هدـنک  ، » رکل ك : ر .  ) دـندوب هدرک  ینابیتشپ  سیق  نب  ثعـشا  زا  ناناملـسم  دـض  رب  ّهدر »  » گنج

، داد لزنم  نیرهنلا  نیب  رد  ار  ناگدـنهانپ  نیا  هیواـعم  یبلک ، نبا  هتفگ  هب  رد ص 345 .) ، 256 ص 333 - ییایسآ ، یتنطلـس  نمجنا  هلجم 
. دندیگنج وا  باکر  رد  نیفص ، گنج  رد  نانآ  دننک . دساف  ار  ماش  لها  دیسرت  اریز  اهر ، رد  سپس  نیبیصن و  رد  ادتبا 

[. ص 34 ینامز ، میرک  همجرت  خیرات ، رد  نیفص  هعقاو  نآ : یسراف  همجرت  زا  هدافتسا  اب  زین  . ] 28 ص 27 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 3)
ص:267  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
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يدونشخ دندیمان ، اوشیپ  هفیلخ و  ار  يدرم  هدش ، عمج  مه  رود  ناشیا  نوچ  و  تسا . راصنا  نارجاهم و  قح  اروش  دنریذپن . ار  وا  هک  دزسن 
اب یلع  دنگنجب .» وا  اب  دنریذپن  ار  اهنآ  نامرف  رگا  دنراداو و  تعاطا  هب  ار  وا  دچیپرـس  ناشیا  نامرف  زا  یـسک  رگا  تسا . راک  نیا  رد  ادـخ 

ناسکی هنیدم  رد  راصنا  نارجاهم و  اب  هک  ددرگیمزاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ّتنـس  هب  یهجو  هب  راصنا  هب  يروش  قح  نداد  تبـسن 
. دوب هدرک  راتفر 

يور نیا  زا  وا  تسا و  نآ  در  هلزنم  هب  نامیپ  نتسکش  دنتسکش . وا  اب  ار  دوخ  تعیب  ریبز  هحلط و  هک  دیوگیم  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
زا هیواعم )  ) وا دیگنج . دـهاوخ  وا  اب  یلع  هنرگو  دـنک ، تعیب  ددـنویپب و  ناناملـسم  هب  دـیاب  نونکا  هیواعم  تسا . هدرک  راکیپ  نانآ  اب  قحب 
وا اب  دوخ  وا  دراپسب ، یلع  هب  ار  نانآ  هرابرد  مکح  مالّسلا ] هیلع  یلع  هدومرف  هب   ] دیاب هیواعم  تسا . هتفگ  نخس  رایـسب  نامثع  یهاوخنوخ 

. تسا هناکدوک  ياهیزاب  نوچمه  شیاهگنرین  هک  دـنکیم  مهتم  ار  هیواعم  عقاو  رد  یلع  درک . دـهاوخ  لمع  ادـخ  باـتک  قبط  رب  ناـنآ  و 
نیا هب  یلع  تساربم . نامثع  نوخ  زا  یـسک  ره  زا  شیب  شیرق ، نیب  یلع  هک  تفای  دهاوخ  رد  سفن ، ياوه  اب  هن  درگنب  میلـس  لقع  اب  رگا 

هن و  درک ، ناشدازآ  دیشخب و  ار  نانآ  هکم  حتف  رد  ربمایپ  هک  یناسک  هلمج  زا  ینعی  تسا ، قیلط »  » وا هک  دنکیم  يروآدای  هیواعم ]  ] يوما
«1 . » تسین تروشم  تفالخ و  راوازس  ناس  نیدب  نارجاهم ؛ زا 

هیواعم هب  وا  دـندنویپب . ناناملـسم  ریاس  هب  یلع  اب  تعیب  رد  هک  تساوخ  ناـیماش  وا و  زا  یقطن  رد  دـناسر و  هیواـعم  هب  ار  یلع  هماـن  ریرج 
نایاورنامرف رب  ار  نیشیپ  نایاورنامرف  دنوادخ  اریز  تسا ، هتخاسن  شلزع  هدرامگ و  راک  رب  ار  وا  نامثع  هک  دنک  اعدا  تسین  هتسیاش  تفگ 

«2 . » تسا هدادن  يرترب  رضاح 
مهاوخ ایوج  ار  ماش  مدرم  رظن  دیآیم . شیپ  هچ  مینیبب  ات  : » داد خساپ  ریخأت  اب  هیواعم 

______________________________

حتف ماگنه  هک  دشیم  قالطا  شیرق  هلیبق  رد  مالـسا  نیـشیپ  نانمـشد  هب  لک  رد  هدش ، دازآ  ریـسا  قیلط ،»  » هژاو . 30 ص 29 - نامه ، ( 1)
اریز دندرک ، ترجاهم  هنیدم  هب  هچ  رگا  دندرواین  تسد  هب  ار  نارجاهم  تیعقوم  نانآ  دندروآ . مالسا  راشف ، ریز  ناناملسم ، تسد  هب  هکم 

. درک نالعا  هتسب  حتف  نیا  زا  سپ  ار  ترجه  باب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 
رتگرزب ترضح ، نآ  اب  ار  شایهارمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نابتاک  زا  یکی  هلزنم  هب  هیواعم  فیصوت  اب  نایوما ، رادفرط  ثیداحا 

هدشن تیاور  یـصاخ  دروم  چـیه  دوبن . هظحالم  لباق  هجو  چـیه  هب  تهج  نیا  زا  وا  شقن  لاح ، نیا  اب  دـناهداد . ناشن  تسا  هدوب  هچنآ  زا 
. دسیونب يزیچ  ربمایپ  يارب  دنشاب  هتساوخ  وا  زا  هک 

.31 ص 28 - نامه ، ( 2)
ص:268  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار تیامح  نیرتشیب  ات  دوب  یتصرف  راـظتنا  رد  اـّما  دـنک ، در  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تساوخرد  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  رتشیپ  کـشیب  دـش .»
یتسرپموق تاساسحا  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  مدرم  دجـسم  رد  يدعب  زامن  رد  دـنک . جیـسب  ار  شیاهورین  بلج و  شیوخ  مادـقا  يارب 

مدرم هاگنآ  داد . رارق  شیوخ  ناحلاص  ناربمایپ و  هاگیاج  ار  سدـقم  نیمزرـس  نیا  دـنوادخ  تفگ ]: هیواعم  . ] تخیگنارب ار  نانآ  یماـش 
نانآ سپس  دننکیم . يوریپ  نید  نایماح  یهلا و  نامکاح  افلخ و  زا  ماش  مدرم  هک  تسنادیم  نیا  زا  شیپ  اریز  داد ، انکـس  نآ  رد  ار  ماش 

رای تسود و  ار  نانمؤم  دورطم و  ار  نکشنامیپ  هورگ  نایماش ، هلیسو  هب  ادخ  داد . رارق  هوسا  اهییوکین  يارب  ماظن و  هیام  تّما  نیا  يارب  ار 
ار ام  نوخ  دنهاوخیم  دننکیم و  ناشکانـساره  هتفرگ و  مدرم  مشچ  زا  ار  تحار  باوخ  هک  یناسک  رب  ار  ام  ادـنوادخ  تخاس . رگیدـکی 

زین میرادـن ؛ ار  ناـنآ  رفیک  دـصق  اـم  هـک  دـنادیم  راـگدرورپ  هد . هـبلغ  یگریچ و  دـنیامن ، كاـنمیب  ناـمهار  ندوـمیپ  زا  ار  اـم  دـنزیرب و 
ام دـناشوپ . ام  تماق  رب  ار  تزع  تمارک و  هماج  دـنوادخ  هک  نیا  ات  میزاس . ناشلامدـگل  میردـب و  هناخاتـسگ  ار  نانآ  میرح  میهاوخیمن 

نانآ رب  ار  اـم  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا  ور  نیا  زا  دـناروش . اـم  رب  ار  ناـنآ  دـسح  یغب و  نکیل  تشاد . میهاوخ  نت  رب  ار  ساـبل  نیا  هراومه 
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يدرف چیه  زگره  و  متسه . نافع  نب  نامثع  نینمؤملا  ریما  باطخ و  نب  رمع  نینمؤملا  ریما  نیشناج  نم  هک  دینادیم  مدرم ، يا  دنک . بلاغ 
: دیوگ ادخ  دش . هتشک  مولظم  هک  منامثع  یلو  نم  ماهدرکن . هارکا  تشز  راک  رب  ار 

.« تسا دنمزوریپ  وا  هک  درذگن ، دـح  زا  ماقتنا  رد  یلو  میاهداد . یتردـق  یلو ]  ] وا نوخ  هدـننکبلط  هب  دوش ، هتـشک  متـس  هب  هک  سک  ره  »
هیواعم اب  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  یگلمج  نایماش  ناس ، نیدـب  دـییوگب . میارب  نامثع  لتق  هراـبرد  دوخ  ریمـض  زا  مراد  تسود  نم  و  »*« 

«1 . » دنزابرد دوصقم  نیا  رس  رب  ار  دوخ  لام  ناج و  هک  دندرک  دهعت  دندرک و  تعیب 
، دـنک کیرحت  ناـنچمه  دوخ  نتـسناد  قح  رب  رد  ار  ناـیماش  یموق  تیبصع  رگا  هک  تشاد  نیقی  وا  دوب . دنـسرخ  ماـگنه  نیا  رد  هیواـعم 

نایماش وا  هتفگ  هب  هک  ناشیا - ناهدـنامرف  ار  هک  ره  تفرگ و  دـنهاوخن  شوگ  هب  صاـصق  رد  نتـشاد  هگن  هزادـنا  رد  ار  دـنوادخ  ناـمرف 
دنهاوخ غیت  مد  زا  دننک ، مهتم  مرج  رد  نتشاد  تسد  هب  دندوب - اهنآ  ناگدنب  نیرتهدرپسرس 

______________________________

.33 ءارسا / * 
[. ص 37 خیرات ، رد  نیفص  هعقاو  یسراف : همجرت  زین  . ] 32 ص 31 - نامه ، ( 1)

ص:269  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
وا نابیتشپ  الماک  قشمد  رد  شرادافو  نارای  هک  تشادن  دوجو  يدیدرت  چیه  زگره  دوبن . ریرج  هب  نتفگ  خساپ  هدامآ  زونه  وا  اّما  دنارذگ .

. تشاد يرتهدرتسگ  ینابیتشپ  هب  زاین  ددجم  نانیمطا  يارب  يو  « 1 . » دنتسه
يارب تسناوتیم  هک  یـسک  هیلع  دـیلو  هناـقمحا  یـصخش و  ياـههنیک  هک  دوب  نآ  تقو  تشون . صاـع  ورمع  هب  ياهماـن  هفقویب  هیواـعم 

نونکا دوش . هدرپس  یـشومارف  هب  هیواعم - عورـشمان  هدازمارح و  ردارب  نوچمه  یـشیرق  يرگهلیح  دـتفا - دـنمدوس  رایـسب  ناـیوما  ناـمرآ 
يومع رـسپ  دنواشیوخ  نیرتکیدزن  ار  دوخ  هیواعم  دـنکیم . هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه  هک  ییاج  دوب ، هدـش  حرطم  يریطخ  یـسایس  لئاسم 

صاع ورمع  هب  هیواعم  دـصقرب . هیواعم  زاس  هب  دتـسیاب و  رانک  تسیابیم  ماگنه  نیا  رد  ناـمثع  ردارب  دوب . هتـشاد  مـالعا  دوخ  رود  اـبیرقت 
يارب هّللا  دبع  نب  ریرج  دندمآ و  ام  دزن  هرـصب  ضفاور  زا  یهورگ  اب  ناورم  يدش . هاگآ  ریبز  هحلط و  یلع و  يارجام  زا  دعب ، اّما  : » تشون

«2 «. » ایب ام  دزن  تروشم  يارب  سپ  يوش . رضاح  ام  رضحم  رد  وت  ات  ماهدیزرو  گنرد  کنیا  دیسر . ام  روضح  هب  تعیب  نتفرگ 
هک تفای  نیقی  وا  تفریذـپ . ار  توعد  دـش و  دنـسرخ  هداـتفا  رثؤم  هیواـعم  رب  تشاد ، راـظتنا  هک  ياهنوگ  هب  وا ، هیـصوت  دـید  نوچ  ورمع 

دوشیم هتفگ  هلماعم . خسف  ای  هشیمه  يارب  رصم  تموکح  دزاس : هدروآرب  ار  شدوخ  ياهوزرآ  هک  دبای  تسد  یقفاوت  هب  دناوتیم  نونکا 
نتفریذپ هب  ار  وا  دوب ، هدـش  هارمه  وا  اب  ماگنه  نیا  رد  هک  ضفاور  زا  یکی  هبتع ، شردارب  اّما  دوبن ، یـضار  راک  نیا  رب  نادـنچ  هیواعم  هک 

«3 . » درک یضار  نآ 
______________________________

، مالـسا خیرات   ) نآ زا  یناتیاک  ریـسفت  رگا  هک ، تسا  یتیاور  لاح ، نیا  اب  دـناهدرک . داجیا  یخیرات  عبانم  رتشیب  هک  تسا  يروصت  نیا  ( 1)
. تشادن رادفرط  قشمد  رد  مه  ردق  نآ  دوشیم ، هتشاگنا  ابلاغ  هچنآ  مغر  هب  هیواعم  هک  دراد  نادب  هراشا  دشاب ، تسرد  ص 330 ) ج 10 ،
، دش نکاس  قشمد  رد  هعصعص  نب  رماع  ناگرزب  زا  یکی  يدعج ، بهـشا  نب  دایز  ص 151 ) ج 10 ، یناغا ،  ) یناهفصا جرفلا  وبا  هتفگ  هب 

مهبم نتم  نیا  موهفم  زا  یناتیاک  دنک . ماش  یلاو  ار  وا  یلع  هک  یطرـش  هب  دـهد  یتشآ  هیواعم  هفیلخ و  نیب  دیـشوک  درک و  رادـید  یلع  اب 
تـسیابیم دادیم ، يداهنـشیپ  نینچ  هکنیا  يارب  داـیز  دوش . هدراـمگ  ماـش  تیـالو  هب  اـت  درک  تساوـخرد  داـیز  هک  تسا  هدـیمهف  نینچ 

دایز يوق ، لامتحا  هب  اما  دـنک . يریگهرانک  هب  راداو  ار  يوما  نیا  ات  دروآ  درگ  یفاک  ینایماح  قشمد  رد  دـناوتیم  هک  تفاییم  ناـنیمطا 
یلع تروص ، ره  رد  دنک . اقبا  ماش  رد  شیوخ  بصنم  رب  ار  هیواعم  یلع  هک  یطرـش  هب  دـهد ، یتشآ  هیواعم  یلع و  نیب  هک  درک  داهنـشیپ 

. تفریذپن ار  داهنشیپ  مالّسلا  هیلع 
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یلع و هک  هرصب  مدرم  زا  یتعامج  : » تسا نینچ  نآ  نومـضم  هک  ص 285  ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، زین  ص 34 . نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)
(«. هرما اّیلع و  ضفر  نّمم   ) دندرک در  ار  وا  رما 

ص 288. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 40 ؛ ص 39 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 3)
ص:270  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

بحاصت دـهد و  يرای  رـصم  نتفرگزاب  رد  ار  وا  هیواعم  و  دـنک ، ینابیتشپ  نایوما  زا  یلع  اـب  گـنج  رد  هک  تسب  ناـمیپ  هیواـعم  اـب  ورمع 
زا رتهدومزآراک  سب  وا  تسا . هدیـسر  مومع  عالطا  هب  قفاوت  نیا  هک  تفای  نانیمطا  صاع  ورمع  دـنک . نیمـضت  وا  يارب  ار  نآ  یگـشیمه 

. دزرایمن يزیشپ  هب  شدیدج  رورس  نوچ  ینادرم  یصوصخ  ياههدعو  هک  دنکن  كرد  هک  دوب  نآ 
هدوبن هنافصنم  مه  نادنچ  دیآ ، رظن  هب  نیتسخن  هاگن  رد  تسا  نکمم  هک  نانچ  هیواعم ، هرهب  هک  دزاسیم  راکـشآ  قفاوت  نیا  رد  رظن  تقد 

هک تفرگیم  رارق  یتیعقوم  رد  هکلب  درکیم ، ظفح  ار  ماش  طقف  هن  هکنآ  زج  دـنک ، افو  شیوخ  هدـعو  هب  تسناوتیمن  هیواعم  هچ  تسا .
عوضوم نیا  اّما  دنک . نیمضت  هیواعم  يارب  دوخ ، عفن  هب  ار ، تفالخ  هک  دوب  هدش  دهعتم  نمض  رد  ورمع  دنک . راذگاو  مه  ار  رـصم  دناوتب 

. دوب هدشن  نایب  تحارص  اب  الامتحا  قفاوت  نیا  رد 
ناـساره و ار  یلع  هاـگودرا  فرطیب  ناـیاسراپ  زا  یـضعب  تسناوتیم  رما  نیا  اریز  دوش ، شاـف  عوضوم  هک  دوب  هدیـسرن  نآ  تقو  زوـنه 

. دنک راک  هب  تسد 
ار نیتسخن  ناخروم  ینونک و  نارظان  يواکجنک  هتخاس ، لّدبم  یمسر  یناتسداد  هب  ار  مولظم  هفیلخ  هنابش  لتق  رد  یلـصا  مهّتم  هک  ینامیپ 
ار صاع  ورمع  ياهوگتفگ  نانآ  دـناهدرک . لقن  راگزور  نآ  لاوحا  عاضوا و  هرابرد  ار  يدـنلب  ياهناتـساد  ناخّروم  « 1 . » تسا هتخیگنارب 

نیا رد  تساهنآ . دـیؤم  لاح ، بسانم  ییاهرعـش  هک  دـننکیم  نایب  لیـصفت  هب  هیواعم  اب  سپـس  دـمحم و  هّللا و  دـبع  شنادـنزرف  اـب  ادـتبا 
«2 . » تسا راکشآ  لعج  رابخا  نیا  رتشیب  دشورفیم . ایند  هب  ار  شنید  هک  دلابیم ، دوخ  هب  ای  دنکیم ، فارتعا  ورمع  اهوگتفگ 

______________________________

ات دوب  ياهناهب  نامثع  يارب  یهاوخنوخ  : » تسا هدرک  رظن  راهظا  نینچ  ناـمیپ  نیا  هراـبرد  یبرغ  رـصاعم  ناـخروم  زا  یکی  نزواـهلو ، ( 1)
، دمآ شیپ  ارچ  صاع  ورمع  اب  تدوم  نامیپ  دـقع و  هزیگنا  هک  دوشیم  نشور  اجنیمه  زا  دـسرب ؛ شیوخ  یثوروم  قح  هب  دـناوتب  هیواعم 
، نزواـهلو «. ) دـسریمن ماـشم  هب  زین  تـمرح  تناـید و  زا  ییوـب  اـجنیا  رد  دوـب . هـتخیگنارب  اـههنتف  يو  اـب  تیدـض  رد  هـک  یـصاع  ورمع 

(. ص 85 برع ، يروتارپما 
، بأد نبا  نامه  ینعی  دوب ، ینانک  یثیل  دـیزی  نب  یـسیع  ( 289 ص 284 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) شدـنلب تیاور  رد  ینئادـم  يوار  ( 2)
ك: وا ر . هرابرد   ) دناهدرک مهتم  راکـشآ  لعج  هب  ار  وا  يدایز  هورگ  تشاد و  تیلاعف  دادغب  رد  نایـسابع  رابرد  رد  هک  هنیدم  لها  خروم 

(. 152 ص 148 - ج 11 ، (، 1931 هرهاق ، ، ) دادغب خیرات  يدادغب ، بیطخ 
صاع ورمع  نایم  همان  رعش و  لدب  در و  هرابرد  وا  زا  يرگید  لصفم  تیاور  لقن  اب  یقـشمد  ورمع  نب  ماشه  مان  هب  یماش  تاماقم  زا  یکی 

ج 2، باسنا ، يرذالب ، « ) تسا هتخاسرب  امش  بأد  نبا  هک  تسا  یثیداحا  زا  ثیدح  نیا  : » دیوگیم يرذالب ) هب  ، ) نیفص رد  سابع  نبا  و 
ام هب  قارع  تمـس  زا  هک  یگتخاس  يرعـش  اـب  تسا  یثیدـح  نیا  : » تفگیم ماـشه  نیمه  رـضاح  تیاور  صوصخ  رد  (. 310 ص 307 -

رد وا  الامتحا  تسا .» هدیسر 
ص:271  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

يو نتخاس  مهتم  دوب . هاگآ  زین  شیوخ  ياهشزغل  زا  دیدرتیب ، تفرگیم ، رظن  ریز  ار  نارگید  ياهفعض  رایسب  ینیبزیت  اب  هک  صاع  ورمع 
، درکیمن هبوت  نامثع  فالخ  رب  اّما  درادیمرب .» ماگ  هاگترپ  هبل  رب   » درکیم ساسحا  دوب و  هدرک  ناساره  ار  وا  دیلو  يوس  زا  يزیرنوخ  هب 

هرابود هک  درکیم  ساسحا  نونکا  بیترت  نیدب  تشاد . رواب  دوب  هداد  تبـسن  وا  هب  دیلو  هک  نایوما  هدرب  ماقم  رد  شیوخ  هاگیاج  هب  هکلب 
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. تسا هتفرگ  تسد  هب  ار  رایتخا  نانع 
روما هب  يو  ییانـشآ  زا  ورمع  هب  يوما  مکاح  نیا  زاین  دروآ . دوجو  هب  ار  یکانتـشحو  یـسایس  يورین  صاع  ورمع  هیواـعم و  ناـیم  دـنویپ 
يارب ياهقالع  قوذ و  ماش ، رب  شتموکح  زا  ههد  ود  ابیرقت  تّدـم  رد  هیواعم  تفریم . رتارف  اجنآ  نایماظن  ناـیم  رد  شایناـبیتشپ  رـصم و 
تعیبط هرابرد  شايرواد  تشاد ، هرهب  یعیبط  ياهزیرغ  زا  يرگهطلـس  تردق و  رد  هک  وا  دوب . هدرک  ادیپ  نآ  یـسنازیب  عون  زا  يدادبتـسا 

ورف ار  نمـشد  باعرا ، ای  هوشر  اج  ره  يرادتکلمم ، رد  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوب . ییادتبا  دودـحم و  شاهزاوآ ، مغر  هب  یناسنا ،
نتخیر تمرح  رد  مالسا  ردص  ینابم  هب  نیتسخن  يافلخ  يدنبياپ  تسا . هلیـسو  نیرترثؤم  نیرتناسآ و  راکـشآ ، ای  ناهن  نتـشک  دناشنن ،

یفوک نایشروش  رتشا و  رکف  دناشوپ . لمع  هماج  ار  دوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  هیواعم  هک  دوب  هدش  نآ  عنام  نامز  نآ  ات  ناناملـسم ، نوخ 
شیپ رد  نارگبوشآ  اب  دروخرب  رد  ار  نایمور  یتنـس  هویـش  هک  دوب  هدادن  هزاجا  و  درک ، دـیعبت  قشمد  هب  وا  دزن  ار  نانآ  نامثع  هک  يرگید 
گنج هجیتن  رد  ناناملـسم  نایم  رایـسب  ياهیزیرنوخ  نیا  هک  تشاد  ناـنیمطا  وا  اـّما  تخاـسیم . نیگمـشخ  تخـس  ار  وا  ناـنچمه  دریگ ،

. دراد توافت  تسا ، هداد  يور  ماگنه  نآ  رد  هچنآ  اب  هتخادنا ، هار  هب  ناورم  شیومع  رسپ  هک  یلخاد ،
اب وا  دوب . جنـسهتکن  ریبدـت و  اـب  رایـسب  دوخ  درکلمع  رد  درکیمن ، تمحز  راـچد  نادـنچ  ار  وا  یقـالخا  روـظحم  دـنچ  ره  صاـع ، ورمع 

اههزیگنا و هدهاشم  رد  دوخ  صاخ  ینیبزیت 
______________________________

. تسا هتسناد  نآ  لعاج  ار  بأد  نب  مه  اجنیا 
تـسد هب  هللا  دـیبع  نب  دـمحم  دعـس و  نب  رمع  شناـیوار  زا  محازم  نب  رـصن  هک  هیواـعم  توعد  ربارب  رد  ورمع  شنکاو  هب  طوبرم  تیاور 

، ياهزادنا ات  مک  تسد  تسا ، نکمم  دراد و  دوخ  رد  ار  رعـش  نیا  نیماضم  زا  ياهراپ  (، 44 ص 34 - نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ،  ) تسا هدروآ 
لقن تیاور  هب  ك : ر . تسین . اهیقارع  زا  رتمک  ورمع  هب  تبـسن  یماش  ناخروم  رظن  ندوب  زیمآوجه  عقاو  رد  اما  ددرگزاـب . بأد  نبا  هب  زین 

.283 ص 282 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، رد  ملسم  نب  دیلو  دانتسا  هب  رامع  نب  ماشه  هطساو  هب  هدش 
ص:272  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دمآیم دجو  هب  گنرین ، رکم و  اب  نانآ  ياهتقامح  اهقافن و  اهـصقن ، ندومن  راکـشآ  ندرک و  شاف  زا  نامدرم ، ریقحت  اهناسنا و  ياهفعض 
ياهزآ اهشهاوخ و  شتآ  هب  هک  بیرفرهاظ  لیالد  اب  تشاد و  تراهم  یـسایس  ياهدرگـش  نونف و  ندرب  راک  هب  يرگیزاب و  یحارط و  رد 

هب دوب  هدشن  مکحتسم  شاهطلـس  ياههیاپ  زونه  هک  یماگنه  هیواعم  تفرگیم . تسد  هب  ار  نانآ  راهم  هناکریز  دزیم ، نماد  مدرم  ینورد 
زاین نیا  هچرگ  دوب ، وا  دنمزاین  یگنج  ریبادـت  اهحرط و  رد  یعطق  مکح  گنج و  رد  شایلمع  هبرجت  ببـس  هب  نینچمه  وا  تشاد . زاین  وا 
دوخ یماظن  ناهدنامرف  اهیناوت و  هب  اتاذ  تشادـن ، یگتـسیاش  یماظن  روما  رد  دوب و  لدزب  يدرف  اصخـش  هک  هیواعم  دوبن . دایز  هقالع  اب  وا 

دامتعا صاع  ورمع  هب  ناوتیم  هلحرم  نیا  رد  هک  تسنادیم  وا  دوب . دامتعایب  دنیآ ، رامش  هب  شتردق  هب  تبسن  يدیدهت  دنتسناوتیم  هک 
. درکیمن هلماعم  صاع  ورمع  اب  هیواعم  رس  رب  هاگچیه  مالّسلا  هیلع  یلع  اریز  دیزرو ،

یلع تمـس  هب  تسبرد  ار  شاهنیک  شتآ  دریذپب و  دوب  هدـش  لیمحت  وا  رب  ورمع ، اب  هیواعم  داحتا  هک  ار  یقفاوت  هک  دوب  ناسآ  دـیلو  يارب 
زا شیب  یـسک  هچ  هک  هودنا  ياج  هچ  نونکا  و  دش ؛ دیلو  ندروخ  هنایزات  بجوم  ماجنارـس  هک  صاع  ورمع  هن  دوب و  یلع  دراد . فوطعم 

: تشون وا  هب  سپ  درادیم . شوخ  ار  هیواعم  زیچ  هچ  هک  تفایرد  دیلو  ماگنه  نیا  رد  دشاب ؟ هتخاب  ناج  نآ  نوخ  نتخیر  لوئسم  همه 
. يراد تسد  رد  هچنآ  همه  رب  ییاورنامرف  زورما  وت  تخیر و  ورف  تموکح  نآ  ساسا  هیواعم ، يا 

. زیخرب وا  گنج  هب  ای  نیزگرب و  ار  حلص  ای  تسا ، نتفرگ  میمصت  تقو  نونکا  تسا ؛ هدیسر  تیارب  وا  دوخ  طخ  هب  یلع  زا  یکیپ 
ار شاهمان  يراد  میمـصت  رگا  اما  دسیونیم ! هک  نآ  دنکیم و  الما  هک  نآ  يارب  تسا  ییاوسر  ییوگ ، خساپ  شاهمان  هب  يراد  دـصق  رگا 

. دیسر یهاوخ  نادب  یتسه  هچنآ  یپ  رد  هک  سیونب  ینامی ) یج   ) ینامی هلیبق  هب  سپ  يریگ - شیپ  ار  یهار  دیاب  ریزگان  هچ  ینک - در 
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. دندروآرد ياپ  زا  دندوب  اهنآ  نابیتشپ  شنادنواشیوخ  هک  ینادرم  زا  یخرب  ار  نانمؤم  ریما   » هک وگب  نانآ  هب 
. درک تراغ  ار  وا  لاوما  يرگید  نآ  و  یهانگ ، باکترا  نودب  دوب ، لتق  كّرحم  لتاق و  اهنآ  نایم  رد  هک ، یمدرم  نانچ 

ص:273  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ار ریبث  هوک  هکنآ  هب  دنگوس  دـییایب ،! سپ  تسا ! سب  مراد  شود  رب  هک  یفیلکت  امـش  نم و  نایم  مدوب . ماش  رد  امـش  ياورنامرف  رتشیپ  نم 

.« مینیزگیم يرود  دنادرگزاب ، ار  شدنلب  جاوما  ناوتن  هک  ییایرد  زا  تشاد ، راوتسا  ياج  رب 
شبیرف یناوتب  هک  متسین  نانآ  زا  نم   » هک نز  دایرف  اراکشآ  سپ  تسین ، وت  زج  يرورس  هعجاف  نیا  يارب  زورما  يوگ ، هدیزگ  يوگ و  مک 

«. یهد
. تسا دوصقم  هب  وت  ندیسر  عنام  زیچ  هچ  نیبب  دنوریم ، شیپ  روما  نکم ، اهر  ار  تموکح  زگره 

زین درادیمن  تسود  ار  هـچنآ  دنـشک ؛ رـس  ار  بآ  هـعرج  ناگدنـشون  هـک  ماداـم  درک  دـهاوخن  كاـپ  وـت ) هرهچ  زا   ) ار یگنرین  یلع  هـچ 
. تسیرگ دنهاوخ  شیارب  نانز  يزور  هک  تسا  یتبیصم  نیا  تفریذپ و  دهاوخن 

«1 . » دنیاین شبنج  هب  شنامدژک  هک  زاس  رارقرب  یحلص  هنرگو ، دازآ ، يردام  دنزرف  گنج  يدیگنج ، رگا  گنجب ، وا  اب  سپ 
هیواعم نیاربانب  دنادب . دوخ  کلم  ار  نآ  و  دنکن . اهر  ار  ماش  هژیوب  دش ، هتـشادرب  مکاح  هفیلخ  هک  نونکا  درکیم ، بیغرت  ار  هیواعم  دیلو 
لامتحا زا  يدعب ، تامادقا  يارب  دیلو  دگنجب . وا  اب  ناوت  همه  اب  دنک و  در  وا  اب  تعیب  رب  ینبم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تساوخرد  تسیابیم 

هب مات  رایتخا  نآ  رد  هیواعم  هک  درکیم  هراشا  ياهحلاصم  هب  وا  دـنیاینرد .» شبنج  هب  یلع  ناـمدژک   » نآ رد  هک  دـیوگیم  نخـس  یحلص 
یحلـص نینچ  اب  یلع  درادن  راظتنا  هک  درک  حیرـصت  دـیلو  اّما  دـشاب . هتـشاد  یتلاخد  نیرتکچوک  قح  یلع  هکنآ  نودـب  دروآیم . تسد 

هب شلاوما  هدش و  هتشک  یلع  شدنواشیوخ  تسد  هب  نامثع  هک  دیوگب  نمی  لها  هب  دیاب  مدرم ، تیامح  بلج  يارب  هیواعم  دنک . تقفاوم 
. تسا هتفر  امغی 

قیرط زا  لاـح  ره  رد  ناـنآ  تسا . هدوبن  دـندمآیمن - رامـش  هب  ناـنآ  زا  یئزج  زونه  هک  ماـش - ناـیبلک  اـهینمی ، زا  دـیلو  دوصقم  ـالامتحا 
ماش لامش  صمح و  ناینمی  هب  دیلو  دندوب . دامتعا  لباق  شتاروتـسد  زا  يربنامرف  رد  دندوب و  هدش  نامیپمه  هیواعم  اب  ییوشانز  ياهدنویپ 

اّما ّتیمها ، اب  رایسب  ناشتیامح  هک  دراد  هراشا  نادمه  ریمح و  هدنک ، کساکس  نوکس و 
______________________________

. تسا توافتم  رایسب  تایبا  یلاوت  نآ  رد  هک  54 ؛ ص 53 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ص 552 ؛ نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 1)
. میاهدیزگرب ار  يرقنم  نتم  دراوم  یضعب  رد  اما  هدش ، يوریپ  رکاسع  نبا  هخسن  زا  یسیلگنا ] هب   ] تمسق نیا  همجرت  رد 

ص:274  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد شیوخ  يالاو  هاگیاج  ینمی و  تیوه  هب  دـندوب و  هدـمآرد  هیواعم  نامرف  ریز  نانآ  هک  دوب  نامثع  تفالخ  نامز  رد  اهنت  دوب . نئمطمان 
مه ناردارب  زا  يدایز  رامـش  اب  یکیدزن  ياهدـنویپ  هوالعب ، دـندرکیم . تاهابم  سنازیب  ربارب - رد  یلوتانآ  ياـهگنج  رد  زین  ماـش و  حـتف 
هب دنتفریم ، رامش  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  نیرتتخـسرس  جحذم  نادمه و  هدنک ، ناینمی  اجنآ  رد  دنتـشاد . هفوک  رد  دوخ  ياهلیبق 
زا هیواعم  دندوب و  ورهنایم  ای  دنتشاد  هنیک  قارع  رد  یلع  هب  تبسن  اتدمع  رضم ، لامش ، ياهبرع  دندوبن . حرطم  ماش  رد  هک  هعیبر  يانثتـسا 

. تشادن ینارگن  دندوب  ماش  رد  هک  نانآ 
ار نامثع  ندش  هتشک  هانگ  هک  درک  هیصوت  هیواعم  هب  يو  تشاد . یگنهامه  دیلو  ياههیصوت  اب  نونکا  هیواعم  هب  صاع  ورمع  ياههیصوت 

بلج ار  دوسا  نب  طمـس  صمح ، حتاف  دنزرف  يدنک ، طمـس  نب  لیبحرـش  تیامح  نکمم ، هلیـسو  ره  اب  دهن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  شود  رب 
اهنت شردپ  وا و  دوب . زین  رهـش  نایاسراپ  زا  یکی  هک  صمح ، ذـفنتم  نارومان  زا  یکی  شردـپ ، نیـشناج  ماقم  رد  طقف ، هن  لیبحرـش  دـنک .

هدیزرون يراددوخ  « 1 « » ّهدر  » رد رکب  وبا  هب  تاـکز  تخادرپ  زا  هدرکن و  در  ار  مالـسا  هک  دـندوب  هدـنک ، هیواـعم  ینب  دوخ ، هلیبـق  نادرم 
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. دوب رادروخرب  یناوارف  مارتحا  زا  زین  ماش  رد  دوخ  هاگداز  زا  جراخ  وا  دندوب »*« .
یگداس هب  وا  بیترت  نیدب  داد . خر  ییاهیریگرد  هّللا  دبع  نب  ریرج  لیبحرش و  نیب  صاقو ، یبا  نب  دعس  یهدنامرف  هب  قارع  حتف  نامز  رد 

رد شیوخ  هدـنیامن  ناونع  اب  شتیرومأم ، رد  قیفوت  تروص  رد  ار ، ریرج  دراد  دـصق  یلع  هک  دـیمهف  یتقو  هژیوب  تفریمن ، ریرج  راب  ریز 
صاـع ورمع  و  « 2  » تشاد فیعـض  یلقع  اـّما  گرزب  يرـس  تفگ ، هیواـعم  هب  دوخ  هک  روطناـمه  لیبحرـش ، عقاو  رد  دـنک . نییعت  صمح 

لیبحرـش دزن  ار  اهینمی ، زا  یخرب  هلمج  زا  شنادـمتعم ، زا  نت  دـنچ  هک  درک  داهنـشیپ  هیواـعم  هب  وا  دروخ . دـهاوخ  بیرف  هک  دوب  نئمطم 
. تسا هدش  هتشک  یلع  نامرف  هب  نامثع  هک  دنزرو  رارصا  دوخ  هدیقع  نیا  رب  ات  دراد  لیسگ 

«. ایب ام  دزن  هب  سپ  درک ، ام  زا  ییاوران  تساوخرد  دمآ و  ام  دزن  یلع  يوس  زا  هّللا  دبع  نب  ریرج  : » تشون لیبحرش  هب  هیواعم  بیترت  نیدب 
هرابرد صمح  ياهینمی  اب  ادتبا  لیبحرش 

______________________________

.287 ص 286 - ج 10 ، رصتخم ، روظنم ، نیا  ( 1)
رگیدـکی اب  تاکز  ندادـن  رد  دـش ، ریگلفاغ  هیواعم  یتقو  : » تسا هدـمآ  یلـصا  نتم  رد  دراد . توافت  یلـصا  نتم  اب  هدنـسیون  تراـبع  * 

«. ةّدرلا یلع  اوعمجا  دندرک ؛ قفاوت  رگیدکی  اب  دادترا  رب  دندش و  ناتسادمه 
ص 288. نامه ، ك : ر . تیاکح ، نیا  هرابرد  ( 2)

ص:275  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هباحــص و زا  یکی  « 1 ، » يرعـشا منغ  نب  نـمحرلا  دـبع  تفاـی . هدـنکارپ  دوـخ  يارآ  رد  ار  ناـنآ  درک و  ینزیار  وا  هـب  نداد  خـساپ  هوـحن 

رگا تسا . هدـش  هتـشک  یلع  تسد  هب  نامثع  هک  دـناهتفگ  نینچ  ام  هب  لیبحرـش ...  يا  : » تفگ وا  هب  « 2  » لبج نب  ذاعم  کیدزن  ناـهارمه 
هیواعم ارچ  سپ  هتـشکن ، ار  وا  یلع  رگا  و  دندرک ؟ تعیب  وا  اب  دنامدرم  هبخن  هدیزگرب و  هک  راصنا  نارجاهم و  ارچ  سپ  هتـشک ، ار  وا  یلع 

هیلع یلع  اب  ورب  دزاس ، ماکان  ماش  تیـالو  زا  ار  وت  ریرج  هک  يراد  نآ  میب  هچناـنچ  زاـسم . هاـبت  ار  تناکـس  دوخ و  ینکیم ؟ قیدـصت  ار 
وا هب  نآ  نمض  داتسرف و  وا  يارب  يرعش  نایاسراپ ، زا  یکی  یلامث ، ضایع  درشف . ياپ  هیواعم  دزن  نتفر  هب  لیبحرش  اّما  نک .» تعیب  مالّسلا 

ناطحق ونب  نوخ  دروآ و  رامش  هب  نانآ  رب  مکاح  اوشیپ و  ار  دوخ  هک  دراد  مشچ  هیواعم  دوشن . هیواعم  ياهگنرین  هتفیرف  هک  درک  دزـشوگ 
دراد مدرم  ندرگ  رب  ینامیپ  هک   » نک تعیب  مشاه  نادرم  نیرتهب  یلع ، اب  سپ  دـهد ؛ ردـه  هب  شیرق )  ) بلاغ نب  ّيؤل  دوس  هب  ار  ناـینمی ) )

«3 «. » رکب وبا  و  رمع )  ) صفح وبا  نامیپ  نوچمه 
ام ریرج  لیبحرش ، يا  : » تفگ تفریذپ و  ار  وا  هیواعم  سپس  دنتشاد . یمارگ  ار  وا  مدقم  هوکش  اب  دش ، قشمد  دراو  لیبحرـش  هک  یماگنه 
هب تبـسن  کنیا  نکیل  دوب . ناسک  نیرتهب  زا  تشکیمن ، ار  نامثع  یلع  رگا  نامگیب  تسا . هدـناوخ  ارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  تعیب  هب  ار 

دنباترب خر  هچ  ره  زا  و  دوب . مهاوخ  دنـسرخ  دـنهد  اضر  نایماش  هچ  ره  هب  متـسه . ماش  مدرم  زا  دوخ  نم  ماهدـیزرو . گـنرد  وا  اـب  تعیب 
هراشا هب  شیپ  زا  هک  ار  يدارفا  تفر و  سپـس  موش .» هاـگآ  مدرم  يأر  زا  اـت  موریم  : » تفگ لیبحرـش  دـش .» مهاوخ  دنـسرخان  هدزلد و 

نیگمـشخ و يزاسهنحـص ، نیا  هدهاشم  زا  سپ  تسا .» نامثع  لتاق  یلع  : » دندزیم دایرف  ادـص  کی  هک  دـید  دـندوب ، هدـش  عمج  هیواعم 
هب دـنگوس  تسا . هدـش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامرف  هب  نامثع  هک  دـنرواب  نیا  رب  مدرم  هیواعم ، يا  : » تفگ تفر و  هیواعم  دزن  هتفـشآ ،

دادن و یتیمها  هناخاتـسگ  دیدهت  نیا  هب  هیواعم  دناتـس .» میهاوخ  ار  تناج  ای  میناریم و  نوریب  ماش  زا  ار  وت  ای  ینک  تعیب  وا  اب  رگا  ادـخ ،
- ریرج درم - نیا  : » تفگ لیبحرش  متـسه .» نایماش  زا  یکی  زین  نم  اریز  منکیمن ، راتفر  امـش  يأر  فالخ  رب  زگره  نم  : » تفگ یمارآ  هب 

يوس هب  ار 
______________________________

.10 ص 7 - ج 15 ، رصتخم ، ك : ر . وا ، هرابرد  تسا . هدروآ  يدزا »  » هابتشا هب  ص 45 ، نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
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یهاتوک تدم  تشاد . ياهدمع  مهس  ماش  حتف  رد  دوب و  نمی  یلاو  مرکا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامز  رد  یجرزخ  لبج  نب  ذاعم  ( 2)
. تشذگرد ساومع »  » نوعاط رثا  رد  دش و  صمح  یلاو  هدیبع  وبا  گرم  زا  سپ 

.46 ص 44 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 3)
ص:276  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«. نادرگزاب یلع - شماما -
: تفگ لیبحرش  دمآ ، ریرج  یتقو  دنک . رـضاح  ار  ریرج  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  نوکـس ، گرزب  ریمن ، نب  نیـصح  دزن  سپـس  لیبحرش 

ینعی نامثع ، لتاق  وت  يزاس . مضنم  قارع  هب  ار  ماش  یهاوخیم  ینکفا . مژد  ریـش  ماک  هب  گنرین  اب  ار  اـم  هک  ياهدـمآ  اـجنیا  هب  ریرج  يا  »
. تسین شیب  یماهتا  مالک  نیا  ادخ  هب  دـنگوس  هک  موش  روآدای  وت  هب  دـیاب  : » تفگ درک و  عافد  دوخ  زا  ریرج  ياهدوتـس .» رایـسب  ار ، یلع 

هیواعم تسا .» هدوب  مزالم  هارمه و  وت  اب  صاقو  یبا  نب  دعس  راگزور  زا  يراد  دوخ  ریمض  رد  هک  يزیچ  نآ  و  يدییارگ ؛ ایند  هب  وت  نکیل 
وا هب  ماش  مدرم  تسنادیمن  زونه  هک  یلاح  رد  درک »*« . خـیبوت  ار  وا  داتـسرف و  ماغیپ  ریرج  هب  سپـس  دـش . هاگآ  رفن  ود  نیا  يوگتفگ  زا 

: تشادزاب هیواعم  اب  يراکمه  یناسفن و  ياوه  زا  يوریپ  زا  ار  وا  تشون و  لیبحرـش  هب  رعـش ] بلاق  رد   ] ياهمان ریرج  دـناهداد . خـساپ  هچ 
هب ناروـالد  نیرتکیدزن  مدرم و  نیب  رد  ادـخ  لوسر  یـصو  اـهنت  مالّـسلا  هیلع  یلع  تناـها ؛ غورد و  زج  تسین  يزیچ  یلع  دـض  رب  ماـهتا 

. دناهتفگ اهلثملا  برض  شاهرابرد  هک  تسوا 
لیسگ یگتخاس  كرادم  غورد و  تداهش  اب  ار  شیوخ  نادمتعم  رگید  راب  هک  دش  ریزگان  هیواعم  تخاس و  ددرم  ار  لیبحرـش  ریرج  همان 

دنداد و رییغت  ار  لیبحرش  رظن  ماجنارس  دنزاس . مهتم  نامثع  لتق  هب  ار  یلع  دننایامنب و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیانج  ندوب  كانلوه  ات  دراد 
نمـض دوب ، اسراپ  يدرم  هک  لیبحرـش  هدازرهاوخ  قراب ، سپ  دیـسر . وا  ناسک  شوگ  هب  ارجاـم  نیا  دـندرک . مزج  دوخ  عفن  هب  ار  شمزع 

دینش ار  نخس  نیا  لیبحرش  یتقو  دشورفب . ایند  هب  ار  دوخ  نید  دوش و  هیواعم  موش  دصاقم  زیواتسد  ادابم  هک  تفگ  وا  هب  باطخ  يراعشا 
رگم منکیم . ریگتـسد  ار  راعـشا  نیا  هدنیارـس  ادخ ، هب  دـنگوس  دومزآ . ارم  لد  ادـخ  کنیا  تسا . ناطیـش  هداتـسرف  صخـش  نیا  : » تفگ

هک دـیمهف  هیواعم  دـنیآ . راچد  دـیدرت  هب  هک  دوب  کیدزن  زین  ماـش  مدرم  و  تخیرگ ؛ هفوک  هب  درم  نآ  دزیرگب .» متـسد  زا  یعون  هب  هکنآ 
هیلع یلع  هک  دهد  ادن  دنک و  رفس  ماش  فلتخم  طاقن  رد  هک  تفگ  وا  هب  دهد . ناشن  شنکاو  هرابود  ادابم  دراد ، لوغشم  ار  لیبحرـش  دیاب 

. تسا نامثع  لتاق  مالّسلا 
مدرم نایم  رد  ادتبا  دش . ماش  فلتخم  قطانم  یهار  لیبحرـش  دهد . ياج  نامثع  ناهاوخنوخ  فص  رد  ار  دوخ  دـیاب  تسا  ناملـسم  هک  ره 

، مدرم يا  : » درک زاغآ  نخس  صمح 
______________________________

. تسا هدش  سابتقا  ینامز  میرک  ياقآ  همجرت  نیفص ، هعقاو  زا  اهترابع  نیا  رتشیب  * 
ص:277  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زج هب  اج  همه  رب  تشک و  زین  ار  نانآ  یگلمج  یلو  دندرک  راهظا  يرازیب  دندش و  نیگمشخ  وا  رب  یهورگ  و  تشک ؛ ار  نامثع  یلع  انامه 
ياهراچ دنوادخ  هکنآ  ای  دناوخ ، ارف  مزر  هب  ار  امـش  ات  دـناتلغ  ورف  گرم  بادرگ  هب  ار  دوخ  تخاس و  هنهرب  ریـشمش  وا  دـش . بلاغ  ماش 

«. دـینک مایق  دـیزیخرب و  سپ  دراد . ار  یلع  اب  يدروامه  تردـق  رگید  سک  ره  زا  شیب  هیواـعم  هک  منادیم  و  دروآ . دـیدپ  هنتف  نیا  يارب 
مه ام  ياههناخ  ینادیم  هک  هنوگنامه  : » دنتفگ دنتساخرب و  هک  صمح  نایاسراپ  زا  یهورگ  كدنا  زج  دنداد ، خساپ  وا  توعد  هب  مدرم 

یکی ماگنه  نیا  رد  دش . یلاخ  هنکس  زا  اهرهش  هک  ياهنوگ  هب  دروآرد  تکرح  هب  ار  ماش  مدرم  لیبحرش  دجسم .» مه  تسا و  ناتـسروگ 
زا نوـنکا  وا و  یمیدـق  تسود  یـشاحن  داتـسرف . وا  يارب  يرعـش  بعک ، نـب  ثراـح  ینب  زا  ورمع  نـب  سیق  یـشاجن ، ماـن  هـب  نارعاـش  زا 

تازاجم دوب ، نارعاش  دنـسپان  يوخ  هک  بارـش ، ندیـشون  ببـس  هب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیفـص ، زا  سپ  يدنچ  دوب ؛ یلع  ناگدنیارس 
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ریرج و  صاقو ) یبا  نب   ) دعـس لد  رد  هک  ياهنیک  زا  ریرج و  هب  تبـسن  ترفن  زا  هکلب  نید ، درد  زا  هن  يو ، هک  تفگ  وا  هب  یـشاجن  درک .
لیلد شیرق  شهوکن  يارب  هلیجب  هک  ینامز  رد  تسا ، هدوب  یتخبنوگن  هدـننکيرای  ماگنه  نآ  رد  لیبحرـش  تسا . هدـش  هارمگ  هتفای  هار 

لیبحرش رظن  دیسر و  رید  رعش  نیا  دنکیم . يرواد  رگید  رما  هرابرد  درادیمن  رواب  یلقاع  چیه  هک  یتاعیاش  ساسا  رب  وا  نونکا  و  تشاد .
«1 . » دادن رییغت  ار 

ياهزرم رد  بلغا  بلغت  ینب  درک . تفایرد  بلغت ، نارعاش  زا  لیعج ، نب  بعک  زا  يرعش  زین  هیواعم  قشمد ، هب  ریرج  دورو  زا  سپ  یکدنا 
دنچ ره  دوب ، هدرک  ادـیپ  تراسج  نانآ  یناـبیتشپ  نیا  زا  دـیدرتیب ، هیواـعم ، دنتـسیزیم و  یلامـش  نیرهنلا  نیب  رد  عقاو  قارع  ماـش و  نیب 
نب سودرک  یهدـنامرف  هب  هک  هرـصب ، یلاها  الامتحا  بلغت ، ینب  تقیقح  رد  دوبن . بلغت  ینب  همه  تایرظن  رگناـیامن  یناـبیتشپ  نیا  ارهاـظ 
: دنکیم زاغآ  نینچ  ار  دوخ  رعش  لیعج  نبا  « 2 . » دندوب هدرک  ینابیتشپ  تخس  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  نیفص  رد  دندیگنجیم ، يرکب  یناه 

______________________________

.51 ص 46 - نامه ، ( 1)
دوب راق  وذ  گنج  رد  هعیبر  همه  ياوشیپ  هصیبق ، نب  یناه  دنزرف  یناه ، نب  سودرک  . 487 ص 486 - نامه ، ك : ر . رعش ، نیا  هرابرد  ( 2)

( هصیبق نب  ئناه  مان  ریز  تسرهف ، ج 2 ، ، 1966 ندیل ، یبلک ، دمحم  نب  ماشه  زا  باسنا  ملع  رد  یباتک  بسنلا ، ةرهمج  لکساک ، ك : (ر .
، يرقنم ( ) بلغت دیـس  نب  سودرک   ) دـناوخیم بلغت  ياوشیپ  دـنزرف  ار  سودرک  یـسودس ، رمعم  نب  دـلاخ  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  ارهاـظ 

نامردنیک ترابع  ص 487 .) نیفص ، ۀعقو 
ص:278  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دنیوجیم يرازیب  ماش  زا  هک  منیبیم  ار  قارع  مدرم  و  دیوجیم ، يرازیب  قارع  تموکح  زا  هک  منیبیم  ار  ماش 
. دنادیم شیوخ  نید  وزج  ار  نآ  دراد و  ترفن  يرگید  نآ  زا  کی  ره 

. مینکیم شنزرس  ار  نانآ  ناس  نیمه  هب  زین  ام  دننکیم و  شنزرس  ار  ام 
. میهدیم سپ  نانآ  هب  ار  نامه  دنراد  اور  ام  رب  هچنآ 

. میدنسرخ میدنسرخ ، دنه  نبا  ییاوشیپ  هب  ام  میتفگ : تسام . ماما  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتفگ :
. میشیدنایمن نینچ  زگره ؛ میتفگ : ام  کیل  دیرب ، نامرف  وا  زا  دیاب  دنتفگ :

. داد دنهاوخ  هلصیف  ار  هیضق  اههلمح  اهشروی و  دوش  هنهرب  گرب  زا  دیاب  اریتک  میرب ، نامرف  هکنآ  زا  شیپ 
. دنیبیم هبرف  دوخ  ناتسد  رد  ار  رازن  و  تسا ، شوخ  دراد  هچ  ره  اب  هک  ره 

ار صاصق  نوناق  هداد و  هانپ  نامرجم  هب  زورما  اّما  دشیم ، هتسناد  ریصقتیب  يراگزور  هک  مالّـسلا - هیلع  یلع  وجه  هب  نانچمه  لیعج  نبا 
نادـب هن  تفگ  داد و  مهبم  یخـساپ  دندیـسرپ ، وا  زا  تیانج  نیا  رد  شتلاـخد  هراـبرد  یتقو  تخادرپیم . دوب - هتـشادرب  نـالتاق  شود  زا 
فرط کـی  هب  تسیاـبیم  وا  ریزگاـن  اـّما  دـنداد . ناـمرف  هک  ناـنآ  زا  هن  دـندرک و  عـنم  هک  مناـنآ  زا  هن  كانمـشخ ؛ نآ  زا  هن  مدنـسرخ و 

«1 . » تسویپیم
ياـهدایرف وا و  عـفن  هب  نیمزرـس  نـیا  رـساترس  رد  گـنج  گـنهآ  و  دوـب ، هـتفر  شیپ  هیواـعم  دوـس  هـب  اراکـشآ  ماـش  رد  عاـضوا  هـچرگ 

. دنادرگزاب یلاخ  تسد  ار  یلع  هداتسرف  هک  تشادن  ار  نآ  یگدامآ  زونه  اّما  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  هدیدمتس  هفیلخ  یهاوخنوخ 
ماـش و هنارـس  يروآدرگ  هک  سیونب  یلع  هب  : » تفگ هیواـعم  وگب » : » تفگ مراد ». يرظن  نم  ریرج ، يا  : » تفگ تفر و  ریرج  دزن  هیواـعم 

دوب رـضاح  هیواعم  طیارـش  نیا  اب  مشاب ». هتـشادن  يدهعت  وا  نیـشناج  اب  تعیب  دروم  رد  زین  وا  گرم  ماگنه  هب  دراذـگاو و  نم  هب  ار  رـصم 
ار هیواعم  مایپ  هک  درک  تقفاوم  ریرج  دنک . شباطخ  هفیلخ »  » دریذپب و ار  وا  ییاورنامرف 

______________________________
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. دوش حالصا  دیاب  دیگنج ، هیواعم  باکر  رد  نیفص  رد  بلغت  هکنیا  رب  ینبم  بلغت )»  » هلاقم هلمکت ، مالسا ، فراعملا  ةریاد  - )
هک ییاهترابع  185 ؛ ص 184 - ج 1 ، (، 1992 - 1974 کیزپیل ،  ) تیار مامتها  هب  لماکلا ، دّربم ، 57 ؛ ص 56 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)

. تسا هدش  هدیزگرب  نامه  دیامنیم و  رتهب  رایسب  دربم  ریبعت  مجنپ  رطس  رد  تسا . هدش  فذح  نآ  رد  هدرک  شنزرس  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 
ص:279  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دتسرفب یلع  يارب  دوخ ، زا  ياهمان  اب  هارمه 
، دشیم شاف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  شداهنـشیپ  رگا  درک . رادید  ریرج  اب  اصخـش  دراد ، ناهنپ  ار  شلمع  راکتبا  هک  دـید  مزال  نوچ  هیواعم 

فقوتم نایهاپـس  جیـسب  هدـشيزیرهمانرب  اـقیقد  تاـیلمع  تشگیم و  راکـشآ  ناـگمه  يارب  هدیدمتـس  هفیلخ  نوخ  هبلاـطم  رد  شگنرین 
زا يرعـش  ار  عوضوم  نیا  لاح ، نیا  اب  دنهدیمن . يربخ  چیه  ناهنپ ، تسایـس  هب  هیواعم  درکیور  زا  یخیرات  هدمع  ياهـشرازگ  دـنامیم .

تخس دیلو  « 2 . » دوش ربخاب  تشذگیم  افخ  رد  هچنآ  زا  هک  دوب  کیدزن  الاب  تاماقم  هب  ردق  نآ  ارهاظ  وا  دـنکیم . دـییأت  هبقع  نب  دـیلو 
یخرب ینابرق  هرابود  دوب - هدش  فیعـض  صاع  ورمع  اب  هلماعم  رثا  رب  رتشیپ  هک  وا - ییوجماقتنا  سح  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دـش . ناساره 

ار ماش  ناـیوما  لـماک  لالقتـسا  دـشیم  ریزگاـن  یلع  نآ  هجیتن  رد  هک  لوبق  لـباق  یحلـص  يرارقرب  هب  دوخ  وا  دوش . یتلود  رتیلاـع  عفاـنم 
نامدژک دیلو  مهزاب  دریذپیم . یطورش  اب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ییاورنامرف  هک  درکیم  داهنـشیپ  هیواعم  نونکا  اّما  دوب . هدرک  هراشا  دریذپب 

: دیارسیم نینچ  يو  درکیم ! هیبشت  یعفا  ياهرام  هب  ار  اهنآ  راب  نیا  اّما  دیدیم ! ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هدنزخ 
. نز گنچ  شیوخ  ماش  هب  سپ  تسا ، وت  زا  ماش  نیقی  هب  هیواعم ،

. دنزخ شیپ  تیوس  هب  یعفا  ياهرام  هک  راذگم 
. زاس رود  تناوزاب  زا  ار  توخر  هدم ، هار  دوخ  هب  یتسس  نک ، ظفح  نایهاپس  اههزین و  اب  ار  ماش 

. دنادرگ دیپس  ار  رس  ياهوم  هک  زورفارب  وا  اب  ار  یگنج  سپ  تسا . خساپ  راظتنا  رد  یلع 
يا نیزگرب  ار  شیوـخ  هار  سپ  درادیمن ؛ شوـخ  ار  گـنج  هک  سک  نآ  يارب  تسا ، شمارآ  حلـص  رد  هچ  نـک ، هـشیپ  حلـص  هـنرگو ،

. دروآ دهاوخ  ورف  ترس  رب  ار  ییاهتبیصم  ياهتشون ، عمط  زا و  رس  زا  برح ، نبا  يا  وت ، هک  ار  ياهمان  نیقی ، هب  هیواعم !
. دییاپ دهاوخن  شیب  یبش  دنچ  یبای ، تسد  رگا  و  تفای ، یهاوخن  تسد  نادب  هک  ياهتساوخ  يزیچ  یلع  زا  نآ  رد 

______________________________

ص 157. ج 1 ، (، 1904 / 1322 هرهاق ،  ) یعفار دومحم  دمحم  مامتها  هب  ۀسایسلا ، ۀمامالا و  هبیتق  نبا  ص 52 ؛ نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
تقو رتشیب  مک  تسد  وا  هک  دیامنیم  نینچ  لاح ، نیا  اب  دنام . هقر  رد  نیفـص  گنج  زا  شیپ  هبقع  نب  دیلو  هک  دوشیم  هتفگ  الومعم  ( 2)

. دنارذگ قشمد  رهش  رد  رابرد  رد  ار  دوخ 
ص:280  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. هدم هار  دوخ  رب  ناوارف  ياهوزرآ  سپ  ار ، وت  دشابن  ییاقب  نآ  زا  سپ  هک  دید  یهاوخ  يزیچ  وا  زا  يدوزب 
نامه وت  اب  دنه ، نبا  يا  درآ ، تگنچ  هب  يزور  رگا  ار ! وت  تسا  سب  ياهدومزآ  رتشیپ  هچنآ  ینزیم ؟ گنرین  یلع  نوچمه  یـسک  رب  ایآ 

«1 . » يدوب هتشاد  اور  نارگید  رب  هک  درک  دهاوخ 
هیواعم دـیدرتیب  دوب  نینچ  رگا  دوبن . عوضوم  نتخادـنا  ریخأـت  هب  يارب  يریبدـت  افرـص  داهنـشیپ  نیا  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  دـیلو  شنکاو 

هب دیلو  حیرص  هراشا  دریذپب . ار  داهنشیپ  نیا  یلع  هک  تسا  هتـشادن  دیما  نادنچ  هیواعم  ارهاظ  دننادب . ار  نآ  ناگدنیآ  هک  دوب  لیام  اهدعب 
يارب هیواعم  تساوخرد  دـشاب . هتـشاد  هراشا  دـیامنیم  هچنآ  زا  شیب  هب  دـیاش  تفرگیم ، تأـشن  نآ  زا  هیواـعم  داهنـشیپ  هک  یعمط  زا و 

تموکح مالّسلا  هیلع  یلع  اضرف  رگا  دوبن . صاع  ورمع  هب  تبسن  شدهع  يافو  روظنم  هب  ارهاظ  نآ ، ياهدمآرد  رصم و  تموکح  نتفرگ 
دوخ راـک  یپ  تسناوتیم  هدرب  نیا  دوبن و  ورمع  تامدـخ  هب  يزاـین  رگید  درکیم ، حلـص  درپـسیم و  يو  هب  شیوخ  هاوخلد  هب  ار  رـصم 
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دناوتیمن هک  تسنادیم  کین  دوب  هدـش ، هاگآ  نآ  زا  رگا  و  دـشاب ، هدوب  داهنـشیپ  نیا  سپ  رد  صاع  ورمع  هک  تسا  دـیعب  نیاربانب  دور .
. دهد ماجنا  يراک 

للعت تسا و  لالقتـسا  يوجتـسج  رد  هیواعم  هک  تشون  ریرج  هب  وا  درک . در  ار  هیواـعم  داهنـشیپ  یلع  تشاد ، راـظتنا  دـیلو  هک  روطناـمه 
. دیامزایب ار  نایماش  عضو  لاح و  ات  دزرویم 

. دوب هتفریذـپن  ار  نآ  وا  اّما  دراد ، بوصنم  ماش  تیالو  رب  ار  هیواعم  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هنیدـم  رد  هبعـش  نب  ةریغم 
دـیقیب و هیواعم  رگا  مزاس . دوخ  رادـتقا  يوزاـب  ار  ناـهارمگ  هک  تسا  هدادـن  تصخر  نم  هب  دـنوادخ  هک  دومرف  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

«2 . » درگزاب ام  يوس  هب  هنرگو  تسا  لصاح  دارم  هک  درک  تعیب  طرش 
: تشون ریرج  هب  حرش  نیدب  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندش . نامگدب  وا  هب  تبـسن  هفوک  مدرم  هک  درک  گنرد  ردق  نآ  هیواعم  دزن  ریرج 

ریخم ازيراوخ  حلـص  هدننکهراوآ و  زوسنامناخ و  گنج  نیب  ار  وا  سپـس  راداو  باختنا  هب  ار  هیواعم  دسر ، وت  هب  نم  همان  نوچ  دعب ، اّما  »
. نک

تعیب وا  زا  تفریذپ  ار  یتشآ  حلص و  رگا  نک . گنج  مالعا  زین  وت  دیزگرب  ار  گنج  رگا  سپ 
______________________________

حرش تسا ، هدماین  تیب  نیا  دیدحلا ، یبا  نبا  نتم  رد  تسا . هدش  هدوزفا  نآ  هب  رخآ  تیب  الامتحا  . 53 ص 52 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
.85 ص 84 - ج 3 ، هغالبلا ، جهن 

.158 ص 157 - ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  هبیتق ، نبا  ص 52 ؛ نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)
ص:281  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

مهاوخ هرـسکی  ار  ییاهن  فیلکت  رادید  نیتسخن  رد  هللا  ءاش  نا  : » تفگ هیواعم  داد . ناشن  هیواعم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  همان  ریرج  ریگب .»
و درگزاب .» تیالوم  دزن  ریرج  يا  : » تفگ نینچ  دـناروش ، مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  ار  نانآ  درک و  تعیب  ماش  مدرم  اب  هیواـعم  یتقو  درک »*« .»

: تسا رارق  نیدب  نآ  نومضم  درک . گنج  نالعا  نآ  رد  تشون و  یلع  هب  باطخ  ياهمان  نآ  زا  سپ 
تعیب وت  اب  ناملـسم  تما  رگا  مناج ، هب  دنگوس  دعب ، اما  بلاط . یبأ  نب  یلع  هب  نایفـس  وبا  نب  ۀیواعم  زا  نابرهم . هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
هرابرد ار  نیرجاهم  وت  نکیل  دوب . یهاوخ  ضر )  ) نامثع رمع و  رکب و  وبا  نوچمه  ام  دزن  ینک ، راـهظا  يرازیب  ناـمثع  لـتق  زا  وت  دـننک و 

گنج رـس  وت  اب  ماش  مدرم  دـندش . وت  روای  عیطم و  ناناوتان ، نانادان و  هجیتن ، رد  یتشادزاب . وا  هب  يرای  زا  ار  راصنا  يداد و  بیرف  ناـمثع 
هب درک . دنهاوخ  تروشم  دوخ  اب  ناناملـسم  هفیلخ  نییعت  يارب  ینک ، نینچ  رگا  یهد  لیوحت  اهنآ  هب  ار  نامثع  نالتاق  هکنآ  رگم  دـنراد ،
نم یلو  دـندرک  تعیب  وت  اب  اهنآ  اریز  ینک ، راهظا  نم  يارب  یناوتیمن  ياهدروآ ، ریبز  هحلط و  اب  گنج  يارب  هک  يرذـع  دـنگوس ، مناج 

، ینک نایب  ار  نامه  زین  ماش  مدرم  يارب  يدرک ، راهظا  هرـصب  مدرم  اب  گـنج  يارب  هک  یلیلد  یناوتیمن  زین  متفرگن . رارق  وت  تعیب  دـیق  رد 
تایکیدزن مالسا و  رد  وت  دنمجرا  ماقم  اما  دناهدرک . در  ار  وت  زا  تعاطا  نایماش  هکنآ  لاح  دندوب ، هدمآرد  وت  تعاطا  هب  نایرـصب  اریز 

. »**« تسین ریذپراکنا  نایشیرق  نایم  رد  تماقم  ربمایپ و  اب 
«1 . » درک شاهمان  تسویپ  ار  لیعج  نب  بعک  رعش  هیواعم  سپس 

اتدمع همان  هک  نیا  زا  هیواعم  فده  هچرگ  دوب . هدش  هتشون  صاع  ورمع  شرواشم  طختسد  اب  شايّرـس ، همان  فالخ  رب  هیواعم ، همان  نیا 
هک دندوب  نانیا  مه  دشیم . بوسحم  راکهاش  کی  زین  گنج  تاغیلبت  رد  هک  تفگ  دـیاب  دوب ، شایماش  ناوریپ  هب  شیوخ  مایپ  ندـناسر 

اهنآ هب  نایماش ، زیمآبّصعت  یتسودنهیم  هب  لسوت  اب  هیواعم  دوب . نانآ  زا  یکی  اهنت  هیواعم  دندرشفیم ؛ ياپ  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  رب 
هلمج زا  رگید ، دارفا  همه  هچ  دـناهدرک ؛ ظفح  ار  دوخ  یقالخا  يالاو  تلزنم  هک  دنتـسه  ناـنآ  اـهنت  ناناملـسم ، نیب  رد  هک ، داد  ناـنیمطا 

ناوریپ
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______________________________

.47 ص 46 - خیرات ، رد  نیفص  هعقاو  ك : ر . تسا ، هدش  هتشون  نیفص  ۀعقو  یسراف  همجرت  هب  هجوت  اب  اتدمع  اهترابع  نیا  * 
ص 47. خیرات ، رد  نیفص  هعقاو  ** 

رد نایماش  قح  صوصخ  رد  مهم  هلمج  اـجنیا  رد  ص 184 ، ج 1 ، لماک ، دربم ، 167 ؛ ص 166 - ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  هبیتق ، نبا  ( 1)
دوشیم راکشآ  مالّسلا  هیلع  یلع  خساپ  زا  تشاددای 2 .) ص 56 ، نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ، ك : ر .  ) تسا هداتفا  زاجح ، مدرم  ياج  هب  اروش 

. تسا هدوب  هیواعم  همان  زا  یئزج  هلمج ، نیا  هک 
ص:282  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

تفالخ هرابرد  ییاروش  دندیسر ، يزوریپ  هب  هکنآ  زا  سپ  دناهدرب ؛ نیب  زا  ار  دوخ  تفارـش  نامثع ، لتاق  كرحم  اب  تعیب  اب  نینمؤملا ، ّما 
نیب رد  نوچ  نایماش ، دناهدمآ . شراتفرگ  هک  ینادجو  باذع  اب  زاجح  مدرم  زا  هن  تسا  نانآ  دوخ  زا  اروش  نیا  اّما  داد ، دنهاوخ  لیکـشت 

. دندادب فک  زا  شوه  ارهاظ  دناهدروآ ، تسد  هب  مالسا  رد  ربمایپ  مرکم  نیرید و  نارای  همه  زا  رتالاو  یتلزنم  هک  دندینش  دوخ 
نآ هب  اسب  هچ  دوب و  دهاوخ  هدش  نییعت  شیپ  زا  یمیمصت  شاهجیتن  دنک . رس  ییاروش  نینچ  اب  دناوتیم  هک  دوب  هدش  دعاقتم  دوخ  هیواعم 

نینچ وا  . ] درکیمن يرادــفرط  اروـش  لـصا  زا  داـتفایم ، رطخ  هـب  شایتاـیح  عفاـنم  زا  یکی  یتـقو  لـک  رد  هیواـعم  اریز  دــشابن ؛ يزاــین 
دوخ نیـشناج  ماقم  رد  نایماش ، زا  یـضرف  ییاروش  نودب  یتح  ار  دیزی  شرجاف  دنزرف  شاییاورنامرف ، نارود  یط  ادـعب  هک ] دیـشیدنایم 

، نآ هب  ندیـسر  يارب  تسا و  هتفریذپ  ار  صاع  ورمع  لوا  داهنـشیپ  نونکا  هیواعم  هک  تخاسیم  راکـشآ  روبزم  همان  درک . دهاوخ  لیمحت 
«1 . » دراد ار  تفالخ  قایتشا  رتشیب 

هب تبـسن  یلع  مرج  هک  هیواعم - ياعدا  صوصخ  رد  درک . در  هتکن  هب  هتکن  ار  وا  ياهاعدا  داد و  خـساپ  هیواعم  هماـن  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هدرک لمع  نانآ  دـننامه  هک  تسا  نارجاـهم  زا  یکی  اـهنت  وا  هک  دومرف  یلع  تسا - هدـش  یلع  اـب  تعیب  زا  وا  فاکنتـسا ، بجوم  ناـمثع 

نادهاش رب  ینتبم  هن  نامثع  دروم  رد  یلع  هب  تبسن  هیواعم  راکشآ  ياهغورد  دشاب . هرفاداپ  رفیک و  راوازس  ات  هتـشکن  ار  نامثع  يو  تسا ؛
تفگ دـنراد ، تیمکاح  زاجح  مدرم  رب  نایماش  هک  هیواعم  ياعدا  نیا  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  قثوم . تاـعالطا  رب  ینتبم  هن  دوب و  ینیع 

ار وت  راصنا  نارجاهم و  يرادنپ ، نینچ  رگا  دشاب . تفالخ  راوازس  کنیا  ای  هتشاد و  تیلوبقم  اروش  رد  هک  هد  ناشن  نم  هب  ار  ماش  زا  يدرف 
. دننکیم بیذکت 

نآ هب  تبـسن  نامثع  ینب  و  یتسه ، هیما  ینب  زا  يدرم  افرـص  وت  نامثع !؟ هب  هچ  ار  وت  راپـسب ،» اـم  هب  ار  ناـمثع  نـالتاق   » یتفگ هک  نیا  اـما 
. وش لخاد  نم  تعاط  هب  یتسه ، نانآ  دوخ  زا  رتدـنمورین  ناشیا  ردـپ  یهاوخنوخ  رد  وت  هک  يراد  ناـمگ  رگا  دنتـسه . امـش  زا  رتهتـسیاش 
هب لیاق  ریبز  هحلط و  نایم  هرـصب و  ماش و  نایم  یتفگ  هک  نیا  اـما  و  مربب . قح  نشور  هار  هب  ار  ناـنآ  وت و  اـت  راپـسب  نم  هب  ار  مدرم  هاـگنآ 

نآ اریز  تسا ؛ ناسکی  راک  نیا  مناج ، هب  دنگوس  یتسه ، توافت 
______________________________

(. ص 256 ج 9 ، مالسا ، خیرات   ) ادیوالد يول  یناتیاک و  رظن  فالخ  رب  ( 1)
ص:283  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. »*« دوشیمن هتفرگ  رس  زا  نآ  رد  هشیدنا  يأر و  زگره  هک  هدوب  ماع  تعیب  کی 
ار شیرق  نایم  رد  مخماش  ماقم  ربمایپ و  اب  مايدنواشیوخ  مالـسا و  رد  نم  تلیـضف  تسناوتیم ، هیواعم  رگا  هک  دـیامرفیم  یلع  ماجنارس 

. درکیم راکنا 
هب وا  دورس . هیفاق  نزو و  نامه  اب  يرعش  لومعم ، قبط  یـشاجن  دیوگ . خساپ  لیعج  نب  بعک  رعـش  هب  هک  تساوخ  یـشاجن  زا  یلع  سپس 

هورگ هحلط و  ریبز و  هاپـس  البق  هک  قارع  زاجح و  مدرم  اب  هارمه  یلع  داد : رادـشه  دوب  هدـید  هدـنیآ  يارب  هک  ییاـهباوخ  هراـبرد  هیواـعم 
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هیلع یلع  وت  : » تفگ لیعج ، نب  بعک  لئاو ،» زا  ياهدننکهارمگ   » هب باطخ  اب  وا  دیآیم . امـش  دزن  دندوب ، هداد  تسکـش  ار  نانکـشنامیپ 
«1 . » دوتس ربمایپ  زا  سپ  نامدرم  لضفا  هلزنم  هب  ار  یلع  سپس  يرادن »؟ مرش  ياهتسناد ، دنه  نبا  گنسمه  ار  شناوریپ  مالّسلا و 

دوب هتسناوت  هیواعم  تسا . هدیماجنا  تسکش  هب  ریرج  تیرومأم  هک  دراد  ناهنپ  ار  تقیقح  نیا  تسناوتن  مالّسلا  هیلع  یلع  رتراوتـسا  لیالد 
دوش و نئمطم  لامش  نایماش  ینابیتشپ  زا  شتماقا ، یط  طمس  نب  لیبحرـش  رب  ندز  گنرین  اب  دنک ، تشادزاب  اههام ، اسب  هچ  اههتفه ، ار  وا 
دشیم و هتفگ  نخس  رایـسب  ریرج  يرادافو  هب  تبـسن  دیدرت  زا  نونکا  دنادرگزاب . بناج  هب  قح  یگنج  تاغیلبت  زا  یلاع  ياهنومن  اب  ار  وا 

يوس هب  ارم  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  نانمؤم ، ریما  يا  : » درک مهتم  نینچ  یلع  ربارب  رد  ار  يو  دوب  هداد  رادـشه  وا  نداتـسرف  هراـبرد  هک  رتشا 
راودـیما و ار  وا  هـک  درک  گـنرد  ردـق  نآ  وا  دزن  و  درک ؛ تاـشامم  هیواـعم  اـب  هـک  مدوـب  یـسک  زا  رتـهب  وـت  يارب  يداتـسرفیم ، هیواـعم 

: تفگ درک و  عافد  دوخ  زا  ریرج  درک .» لیاز  ار  شیاههودنا 
ورمع و زا  ار  وا  و  یتسه ،» نامثع  نالتاق  وزج  وت  هک  دـنرادنپ  نینچ  اهنآ  دـندرکیم ؛ تکاله  یتفریم  ناـنآ  دزن  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  »

. تخاس كانمیب  میلظ  يذ  بشوح  عالکلا و  يذ 
یهار هب  ار  هیواـعم  تخاـسیمن و  روجنر  ارم  شخـساپ  متفریم  وا  دزن  نم  رگا  ریرج ، يا  ادـخ  هب  دـنگوس  : » داد خـساپ  ناـنیمطا  اـب  رتشا 

: تفگ دباین .» ندیشیدنا  تصرف  هک  مدناشکیم 
«2 .« » ياهتخاس اپب  رش  ناشنایم  يدرک و  ناشهابت  نونکا  : » تفگ رتشا  ورب .» وا  دزن  سپ  »

وا دوب ]![  هدش  یگرزب  هابتشا  بکترم  ریرج  نداتسرف  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دوب ؛ رتشا  اب  قح 
______________________________

ص 48. خیرات ، رد  نیفص  هعقاو  * 
.59 ص 57 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)

.3256 ص 3255 - ج 1 ، يربط ، 60 ؛ ص 59 - نامه ، ( 2)
ص:284  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

یتقو اّما  دنک . هلماعم  وا  اب  دـناوتیم  تردـق  عضوم  زا  طقف  دراد  بوصنم  ار  هیواعم  هرابود  دـهاوخن  رگا  هک  دوب  هدرک  مکح  نینچ  رتشیپ 
هک درکیم  رکف  دروآیم و  رامـش  هب  هیواـعم  تسود  ار  دوـخ  ریرج  داتـسرف ؛ يو  دزن  ار  ریرج  دـش ، دـنمتردق  هرـصب  رد  يزوریپ  زا  سپ 

یصخش نیرتهب  دوب ، هتفرگ  رارق  هیواعم  روفنم  نامثع ، نامرف  هب  قشمد  هب  شدیعبت  نامز  زا  هک  رتشا ، دنک . میلـست  هب  راداو  ار  وا  دناوتیم 
ماگنه نیا  رد  هیواعم  دزاس . راداو  يروف  خـساپ  نداد  هب  دوخ  هناخاتـسگ  ياهدـیدهت  اب  ار  وا  دوش و  لمع  دراو  وا  اـب  تسناوتیم  هک  دوب 

زونه هک  ینامز  رد  سابع ، نبا  اب  تسناوتیم  الامتحا  هک  نانچ  دنک ، ینادنز  ای  دـشکب  نامثع  لتق  رد  تکرـش  ماهتا  هب  ار  وا  تسناوتیمن 
تخیگنایمرب و وا  هیلع  ار  لامـش  نایماش  صمح و  ياهینمی  مشخ  هلحرم ، نیا  رد  رتشا  اب  سامت  دنک . نینچ  دوب ، فیعـض  هنیدم  رد  یلع 

شیاهورین هک  ماگنه  نیا  رد  اّما  دلابب . دوخ  هب  دنک و  مومسم  ار  رتشا  یتحارب  تسناوتیم  وا  يدنچ  زا  سپ  درکیم . نییعت  ار  شتشونرس 
تـسیابیم گنردیب  وا  اـیآ  هک  دراد  دوجو  ثحب  دروم  شـسرپ  نیا  دومنیم . تواـفتم  عضو  دـندوب ، هدـشن  مکحتـسم  زونه  لامـش  رد 

. هدومنیم فیعض  تردق  رد  ندنام  یقاب  رد  شلابقا  اّما  دنک . تمواقم  بلک  قشمد و  ینابیتشپ  اب  هک  دیشوکیم  ای  دشیم  میلست 
هب ار  تنید  ناـمثع  تفگ : وا  هب  درک و  مهتم  يرگهلیح  يزوـتهنیک و  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  ار  ریرج  رتـشا  یبعـش ، تـیاور  هـب  اـنب 

يدرف ماقم  رد  یبعش  « 1 . » دوش نییعت  ناراکمتـس  فیلکت  ات  دنک  ینادنز  ار  وا  لاثما  وا و  دیاب  نانمؤم  ریما  تسا ؛ هدـیرخ  نادـمه  تیالو 
باطخ دوخ  رعـش  رد  رتشا  درک . دیدرت  ناوتیم  یکدنا  اجنیا  رد  شیاههتفگ  رابتعا  هرابرد  نیاربانب  درادن ؛ رتشا  هب  یـشیارگ  چیه  ینامثع 

، ریدقت ره  هب  درکن . دیدهت  ای  موکحم  ار  وا  اّما  درمـش ، ّتیمهامک  ار  میلظ  يذ  بشوح  عالکلا و  يذ  هیواعم ، ورمع ، ياهدیدهت  ریرج  هب 
یمارگ ار  شدورو  هیواعم  تشون و  هیواعم  هب  ياهماـن  دـنیوگ  دـش . ایـسیقرق  راپـسهر  درک و  یتحاراـن  يراوخ و  ساـسحا  هفوک  رد  ریرج 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنت دنتـسویپ و  وا  هب  هلیجب ، رـصق  شاهلیبق ، ياضعا  زا  یـضعب  درکن . تکرـش  نیفـص  گنج  رد  هیواعم  باـکر  رد  ریرج  اـّما  « 2 ، » تشاد
هلیجب سمحا  زا  هک  یلاح  رد  دندیگنج ، مالّسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  رصق  زا  درم  هدزون 

______________________________

ص 277. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 60 ؛ نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
ص 3205. ج 1 ، يربط ، ( 2)

ص:285  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تفگ وا  هب  شاهون  اّما  دشک ، شتآ  هب  ار  وا  هناخ  تساوخ  دمآ و  مشخ  هب  ریرج  نتخیرگ  زا  یلع  دندرک . تکرـش  گنج  رد  رفن  دـصتفه 

یفیرـش نادرم  زا  یکی  رماع - نب  ریوث  لزنم  هب  دـمآ و  نوریب  ناکم  نآ  زا  یلع  سپـس  تسا . نارگید  هب  قلعتم  هناخ  لاوما  زا  یـضعب  هک 
«1 . » دزاس ناریو  دشک و  شتآ  هب  ار  اجنآ  ات  تفر  دوب - هتسویپ  ریرج  هب  هک 

، هدـنک نوکـس  نارعاش  زا  یکی  هللا ، دـبع  نب  ناقربز  تفرگرد . خـلت  یگنج  دوب ، يرورـض  يرما  ناناملـسم  یگچراپکی  هک  یماگنه  رد 
هب نانآ  هدز و  نماد  ینمـشد  نیا  هب  صاع  ورمع  هک  تفگ  وا  تشاد . زاربا  دوب ، هدینـش  رتشا )  ) کلام ریرج و  زا  هچنآ  زا  ار  دوخ  ینارگن 
زا شیپ  بلطم  نیا  اّما  تسا ، هدوب  رادافو  شماما  هب  ریرج  هک  درک  يرواد  یتسرد  هب  ـالامتحا  دـناهدرکن . لـمع  هدومزآراـک  نادرم  ناـس 

«2 . » دشیم هتفگ  دهن  رارف  هب  ياپ  هکنآ 
نانآ نیفیرـش ، نیمرح  رد  نید  ناگرزب  زا  یخرب  هب  همان  نتـشون  اب  تشاد  دیما  دندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  ماش  رد  يدایز  هورگ  هک  هیواعم ،

رد هک  نیا  رب  ریاد  مالّسلا ، هیلع  یلع  شنزرس  درشف . ياپ  نآ  رب  وا  اّما  تشادزاب ، راک  نیا  زا  ار  وا  ورمع  هک  دناهتفگ  دنک . دوخ  بذج  ار 
تخب ندومزآ  هب  راداو  هدناجنر و  ار  وا  هک  دیاب  درادن ، دوجو  دـشاب  هتـشاد  یگتـسیاش  تفالخ  اروش و  يارب  هک  یـشیرق  کی  یتح  ماش 

زا اهرهـش  نیا  فرطیب  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  هب  هناگادـج  ياهمان  هکم و  هنیدـم و  مدرم  مومع  هب  ياهمان  هیواـعم  دـشاب . هدرک  شیوخ 
ياهدیدهت يواح  اههمان  نیا  دنـشاب ، تسرد  رابخا  نیا  رگا  « 3 . » تشون هملـسم  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  رمع ، نب  هّللا  دبع  لیبق 

لومعم کبـس  هب  رتشیب  هک  تسا  ینیغورد  ياههدـعو  دـننک و  یناـبیتشپ  لوتقم  هفیلخ  زا  دنتـسناوتن  هکنیا  رد  مدرم  هب  ندز  ماـهتا  نشخ ،
هک دوب  راکشآ  هچ  دنک ، شیوخ  بذج  ار  رمع  دنزرف  هّللا ، دبع  هک  دوب  لیام  هژیوب  وا  تسا . هدش  هتـشون  شایـسایس  ياههمان  رد  هیواعم 
رد نامثع  لتق  زا  سپ  شیرق  نایم  زا  سک  چـیه  تفگ : رمع  نبا  هب  شاهمان  رد  درک . دـهاوخ  تیوقت  رایـسب  ار  وا  ههبج  هّللا  دـبع  تیامح 

نوگرگد وت  هب  تبسن  مرظن  مداتفا و  شنارای  نامثع و  هب  تبسن  وت  ياههنعط  دای  هب  نکیل  تسین . تفالخ  ماقم  يارب  وت  زا  رتهتسیاش  مرظن 
میارب ار  اههنعط  نآ  نتشاگنا  هدیدان  یلع  اب  وت  فالتخا  یلو  « 4 . » دش

______________________________

ص 277. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، . 61 ص 60 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
ص 62. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

.262 ص 161 - ج 1 ، ۀماما ، هبیتق ، نبا  ، 77 - 71 ، 4 ص 62 - نامه ، ( 3)
. دوب نامثع  هناخ  ناعفادم  هلمج  زا  عقاو  رد  رمع  نبا  ( 4)

ص:286  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نم ینک . يراـی  مولظم  هفیلخ  نیا  هب  تبـسن  ار  اـم  هک  مهاوخیم  ور ، نیا  زا  دـیدرگ . وت  ياهـشزغل  ندـش  هدیـشوپ  بجوم  درک و  روسیم 

مهاوخ ناناملـسم  ياروش  هدـهع  رب  ار  نآ  يریذـپن  ار  تموکح  رگا  ینک . تموکح  وت  ملیاـم  هکلب  منار ، تموکح  وـت  رب  مرادـن  تسود 
«1 «. » داهن

حوضوب هیواـعم  دوش و  میدـقت  وا  هب  یتـسد  ود  هکنآ  زج  تفریذـپ  دـهاوخن  ار  تفـالخ  رمع  هّللا  دـبع  هک  دوـب  نآ  زا  تبحـص  اـج  همه 
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هـسوسو دبیرفب ، ار  نارگید  نآ  قیرط  زا  دیـشوکیم  هک  ییاروش  هب  فرـص  هدعو  زا  شیب  يزیچ  هب  ار  هّللا  دبع  دیاب  هک  درکیم  ساسحا 
. دنک

ياج زا  هک  تشون  وا  هب  نیفیرش  نیمرح  مدرم  فرط  زا  همرخم ، نب  روسم  دوب . دولآمشخ  یعانتما  وج ، حلص  فرطیب  هس  نیا  ياهخساپ 
هب هچ  هروس 33 ) بازحا ، میرک ، نآرق   ) تسا هدوـب  بازحا  هاپـس  ربـهر  شردـپ  هک  هدوـب  یقیلط »  » هک ار - وا  دـبلطیم ، يراـی  یبساـنمان 
وا نیغورد  ياههدعو  اب  دوش  ریزگان  هکنآیب  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  رمع  نادـناخ  زا  يوضع  ینابیتشپ  هیواعم  لاح ، ره  رد  « 2 « ؟ تفالخ

نامثع فرط  زا  هفوک  یکیدزن  رد  ینیمز  تفرگ  رارق  ششخب  دروم  هکنآ  زا  سپ  دوب ، هتـشک  ار  رفن  هس  هک  رمع ، نب  هللا  دیبع  دبیرفب . ار 
یلع یتقو  دشاب . هنیدم  مدرم  دید  زا  رود  هللا  دیبع  هک  تساوخیم  نامثع  دندناوخ ؛ رمع » نبا  ۀفیوک   » ادعب ار  نیمز  نیا  دش ؛ میدـقت  وا  هب 

وا ندیشخب  اب  رتشیپ  یلع  اریز  درک ، وفع  ياضاقت  یناهنپ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ییاههطـساو  قیرط  زا  هللا  دیبع  دش ، هفوک  دراو  مالّـسلا  هیلع 
ار شناج  دروآ  شگنچ  هب  رگا  دـنک و  ارجا  ار  صاصق  نوناق  دـیاب  هک  درک  رارـصا  دـیزرو و  عاـنتما  رگید  راـب  يو  دوب . هدرک  تفلاـخم 
هب وا  ندـمآ  اب  ارهاظ  هیواـعم  « 3 . » تخیرگ هیواـعم  يوس  هب  اروف  زین  وا  داد و  ربخ  هللا  دـیبع  هب  اههطـساو ، زا  یکی  رتـشا ، دناتـس . دـهاوخ 

شدـض رب  دـهد و  مانـشد  ماع  ءالم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ات  دـنک  شیاوغا  درک  یعـس  یگتخاس ، ابیرقت  ياهتیاور  رب  اـنب  دـمآ و  فعش 
«4 . » دادن يراک  نینچ  هب  نت  هللا  دیبع  اّما  دیوگ ، نخس 

تکرش نیفص  گنج  رد  هیواعم  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  ماقم  رد  هللا  دیبع  همه ، نیا  اب 
______________________________

[. ص 53 خیرات ، رد  نیفص  ۀعقاو  زین ، . ] ص 163 ج 1 ، ۀماما ، هبیتق ، نبا  272 ؛ ص 271 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
ورمع هیواعم و  هب  هدش و  هداد  تبسن  رمع  نب  هّللا  دبع  هب  ص 62  نیفص ، ۀعقو  رد  خساپ  نیا  . 163 ص 162 - ج 1 ، ۀماما ، هبیتق ، نبا  ( 2)

. تسا رتمک  نآ  ندوب  تسرد  لامتحا  هک  دوشیم ، باطخ  صاع 
.296 ص 295 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

.84 ص 82 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 4)
ص:287  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«. 1 « » تسا باطخ  نب  رمع  دـنزرف  يدرم ، کین  دـنزرف  يدرمکین ، ام  هارمه  : » دـندز دایرف  دـندش و  زارفارـس  شروضح  زا  نایماش  درک .
هدامآ رکشل  یهدنامرف  ات  تساوخ  وا  زا  هیواعم  تسا .» يدرمکین  دنزرف  يدیلپ و  امـش  هارمه  : » دنتفگ خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای 
دیزی هتفگ  هب  دریگ . هدهع  هب  تسنادیم ، مالّسلا  هیلع  یلع  صرقاپورپ  نارادفرط  زا  ار  نانآ  هک  هعیبر  هلیبق  ربارب  رد  ار  دوخ  ءابهـش )  ) مزر

هیواعم دوش ، زوریپ  رگا  تسا . هتخادـنا  تکاله  هب  ار  وا  ادـمع  هیواعم  هک  داد  رادـشه  هللا  دـیبع  هب  یلاوم  زا  یکی  یماش ، يدزا  رباـج  نب 
، راق وذ  گنج  رد  هعیبر  هلیبق  گرزب  هدنامرف  رتخد  هیرحب ، شرسمه  تفای . دهاوخ  ییاهر  يو  زا  دوش ، هتـشک  رگا  دش و  دهاوخ  اورنامرف 

شریما زا  تعاطا  رب  هللا  دیبع  دهاوخیم . هیواعم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دش و  دهاوخ  هتـشک  اعطق  هک  تفگ  وا  هب  زین  هصیبق ، نب  ئناه 
زا هک  ار  حاشولا » وذ   » مان هب  رمع ، ریشمش  هللا  دیبع  دناهتشک . ار  وا  هک  دناهدرک  اعدا  درم  راهچ  مک  تسد  « 2 . » دش هتشک  دیزرو و  رارصا 

. دریگب ار  نآ  ات  دروآ  راشف  هفوک  رد  لئاو  نب  رکب  رب  هیواعم  قارع ، ندـش  میلـست  زا  سپ  « 3 . » درکیم لمح  دوخ  اـب  دوب  هدرب  ثرا  هب  وا 
ار هللا  دیبع  هبلعث ، نب  تاللا  میت  نبا  کلام  نب  شئاع  ینب  زا  حصحص ، نب  زرحم  مان  هب  هرصب ، رد  ناشنادرم  زا  یکی  هک  دنتفگ  وا  هب  نانآ 

هّجوت ات  داتـسرف  رمع  نب  هّللا  دـبع  دزن  ار  نآ  هیواـعم  و  « 4  » تفرگ وا  زا  ار  ریشمش  هک  تشاد ؛ لیـسگ  هرـصب  هب  ار  يدرف  وا  تسا . هتـشک 
«5 . » دنک بلج  دوخ  هب  ار  رادمان  هفیلخ  رازآیب  دنزرف 

یماش نایراق  تفرگ ، ارف  ار  ماش  رـساترس  دوب ، هدـش  روهلعـش  مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ  يارب  یمومع  ياهدایرف  اب  هک  گنج  شتآ  یتقو 
يرظن هنوگ  ره  اب  نامز  نآ  ات  هک  نآرق 
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______________________________

ص 293. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ص 305 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
.11 ص 10 - ج 5 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 2)
ص 348. ج 15 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ( 3)

ص 325. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3315 ؛ ص 3314 - ج 1 ، يربط ، ص 298 ؛ نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 4)
. دیرخ لتاق  زا  ار  ریشمش  هیواعم  رمع ، نبا  يالوم  عفان ، تیاور  هب  انب  ص 351 . ج 15 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ( 5)

، هیواعم تسا . قثومان  انیقی  دزاس و  اربم  یبصغ  لام  نتفریذپ  رد  ماهتا  هنوگ  ره  زا  ار  رمع  نبا  هک  هدوب  نآ  ترابع  نیا  زا  دوصقم  الامتحا 
تفلاخم نیمز  يور  رد  ادخ  هفیلخ  اب  هک  دزومایب  هعیبر  هب  یسرد  تساوخیم  دروآ ، رامش  هب  درمناوج  ینمشد  ار  وا  ناوتیمن  زگره  هک 

، نیفص ۀعقو  يرقنم ،  ) تشک دهاوخ  ار  ناشناریسا  تفرگ و  دهاوخ  تراسا  هب  ار  ناشنانز  هک  دوب  هدرک  دای  دنگوس  گنج  یط  رد  دنکن .
. دنک لابند  ار  دوخ  هنایوجماقتنا  لایما  ات  دش  عنام  دعب  لاس  راهچ  هک  دوب  میلست  طیارش  اهنت  ص 294 .)

ص:288  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
یهورگ دنریگیم . رارق  نایوجگنج  فص  رد  ریزگانب  هک  دندرک  ساسحا  دندوب ، هدرک  تفلاخم  رگیدکی  اب  ناناملـسم  ندیگنج  رب  ینبم 

وا هک  یلاح  رد  دگنجیم ، مالّسلا  هیلع  یلع  دض  رب  ارچ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دنتفر و  هیواعم  دزن  ینالوخ ، ملـسم  وبا  یهدنامرف  هب  نانآ ، زا 
. دنکیمن يربارب  مالسا ، رد  تلیضف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  اب  يدنواشیوخ  تبسن  رد  زین  و  رجاهم ، یباحص ، کی  ماقم  رد  یلع ، اب 
؟ تسا هدش  هتشک  مولظم  نامثع ، هک  دننادیم  نانآ  ایآ  اّما  درادن ، ار  یلع  اب  ياتمه  یتلزنم  ياعدا  يو  هک  هتفگ  نانآ  هب  ینتورف  اب  هیواعم 
زا ار  وا  نوخ  ماقتنا  ات  دهد  ام  لیوحت  ار  شنالتاق  دیراذگب  سپ  : » داد همادا  هیواعم  سپـس  تسا .» هدوب  نینچ  هک  نیقی  هب  : » دـنداد خـساپ 

. درب یلع  دزن  ار  نآ  نانآ ، زا  یکی  ات  دسیونب  یلع  يارب  ياهمان  دنتـساوخ  وا  زا  داد .» دهاوخن  يور  یگنج  امـش  ام و  نیب  و  میریگب ، نانآ 
حیجرت يرگید  ياورنامرف  ره  رب  ار  يو  هک  داد  نانیمطا  وا  هب  تفگ و  نخـس  یلع  اـب  دـش و  راپـسهر  هیواـعم  هماـن  اـب  ینـالوخ  ملـسم  وبا 
یهاوخ ام  ریما  نک ، میلست  ام  هب  ار  شنالتاق  دش . هتـشک  مولظم  تسا ، مرتحم  شنوخ  هک  یناملـسم  ماقم  رد  نامثع  هک  نیقی  هب  . » دهدیم

. دنک تفایرد  ار  شاهمان  خساپ  ات  ددرگزاب  دعب  زور  دورب و  ات  تساوخ  وا  زا  یلع  دوب .»
ام همه  : » دـندز دایرف  و  دـندرک ، رپ  ار  دجـسم  دـنتفرگرب ، حالـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  دـش ، رـشتنم  هفوک  رد  شتیرومأم  رابخا  نوچ 
رب وت  هک  دسریم  رظن  هب  : » تفگ يو  هب  ینالوخ  ملـسم  وبا  تشاد . وا  میلـست  هیواعم  هب  ار  شیوخ  خساپ  یلع  دعب  زور  میتشک .» ار  نامثع 

نامثع نالتاق  میلست  گنهآ  وت  هک  دناهدرک  نامگ  مدرم  : » تفگ ملسم  وبا  هنوگچ »؟ : » دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  يرادن .» هطلـس  مدرم  نیا 
لیوحت مزع  ادخ  هب  دنگوس  : » دومرف یلع  دـننکیم .» یفرعم  نامثع  لتاق  ار  دوخ  دـنروآیمرب و  دایرف  دنـشورخیم و  ور  نیا  زا  يراد ، ار 

همان ملـسم  وبا  مهد .» لیوحت  رگید  سک  ره  ای  وت و  هب  ار  نانآ  منادیمن  اور  و  ماهدـیواک ؛ ار  عوضوم  نیا  يور  ریز و  نم  مرادـن . ار  نانآ 
«1 «. » تسازس گنج  کنیا  : » تفگ درب و  هارمه  ار  یلع 

دنوادخ هک  نومضم  نیا  اب  « 2 « ؛ درک زاغآ  دنوادخ  شیاتس  اب  ار  یلع  هب  دوخ  همان  هیواعم 
______________________________

[. ص 59 یسراف ، همجرت   ] 86 ص 85 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
هب ص 85 ، نیفـص ، ۀـعقو  رد   ) هملـس نب  ورمع  دـنزرف  طسوت  جاجح ، ییاورنامرف  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیواعم و  ياـههمان  نتم  ( 2)

ثراح نب  ۀیطع  قور  وبا  هب  ص 20 ) فنخم ، وبا  ك : زین ر . تسا . هدش  طبض  همیلـس ] نب  ورمع   ] تروص نیمه  هب  هملـسم  نب  رمع  ياج 
ك: ر . وا ، هرابرد   ) دش هداد  خروم ، و  نآرق ، یفوک  نارسفم  نیلوا  زا  ینادمه ،

، يرذالب  ) دوب یلع  نایلاو  زا  یبحرا  ینادمه  هملس  نب  ورمع  ثراح .)» نب  ۀیطع   » مان ریز  فنخم ، وبا  نیگزس 
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ص:289  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
وا زا  نانآ  قیرط  زا  هک  دـیزگرب  وا  يارب  ار  ینارای  داتـسرف و  اهناسنا  يوس  هب  شیوخ  فرط  زا  تلاسر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 

. داد تلزنم  ماقم و  دنتشاد ، هک  یقاقحتسا  رب  انب  ار  وا  نارای  نیا  دنوادخ  درکیم ؛ ینابیتشپ 
هفیلخ یموس  شاهفیلخ و  هفیلخ  سپـس  دوب ؛ وا  زا  سپ  هفیلخ  شلوسر ، ادخ و  دزن  اهنآ  نیرتحـلاص  مالـسا و  هب  لمع  رد  نانآ  نیرتیلاع 

: تفگ نینچ  یلع  هب  باطخ  هاگنآ  دوب . نامثع  هدیدمتس 
نایع افلخ  اب  تزیمآنعط  نانخـس  دولآضرغ و  هاگن  رد  عوضوم  نیا  هتبلا  يدییارگ . متـس  هب  يدیزرو و  دسح  نانآ  هب  تبـسن  وت  یلو  ... 
ناشن تداسح  نامثع  هب  همه  زا  شیب  و  يدرک ، تعیب  هارکا  يور  زا  وت  سپ  ماگل . اب  تسا  نارتش  ندـنار  ناسب  نانآ  هب  وت  شیارگ  تسا .

يدنایامن تشز  ار  وا  مراکم  يدرواین ؛ ياج  هب  ماحرا  هلص  قح  نکیل  دوب . هنایوجیتشآ  راتفر  راوازس  همه  زا  شیب  وا  هکنآ  لاح  يداد ؛
ماجنارـس و  دش ، هتفرگ  راک  هب  ربمایپ  میرح  رد  هحلـسا  و  دندش ، روهلمح  شیوس  هب  یگنج  ناروتـس  هکنیا  ات  يدـناروش ؛ وا  رب  ار  مدرم  و 

نیتسار دنگوس  شوکم . ماهتا  نیا  عفر  يارب  ترادرک  مالک و  اب  سپ  يدینش . دنلب  گناب  وا  يارس  رد  وت  هک  یلاح  رد  دش ؛ هتشک  نامثع 
تاهفیظو هب  کنیا  رگا  هک  منکیم  دای 

______________________________

نبا  ) درک تکرش  دهد ، رد  نت  هیواعم  اب  حلص  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دش  بجوم  هک  ییاهوگتفگ  رد  وا  ص 161 .) ج 2 ، باسنا ،
وبا یلصا  نایوار  زا  یکی  و  (، 2525 ص 2524 - ج 1 ، يربط ، 42 ؛ ص 40 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب  119 ؛ ص 118 - ج 6 ، تاقبط ، دعس ،

دندوب هتسباو  هفوک  رد  ینمی  ياهلیبق  تیفارشا  هب  ود  ره  قور ، وبا  هملـس و  نب  ورمع  تسین . تسد  رد  یعالطا  شدنزرف  هرابرد  دوب . قور 
خیرات یـسررب  يارب  نایماش ، هکم و  ناریاز  هب  نامثع  ياههمان  دننام  دناربتعم و  دیدرتیب  ابیرقت  اههمان  نیا  دـندوبن . بصعتم  نایعیـش  زا  و 

ار هماـن  نیا  هچ  رگا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  رظن  راـهظا  هیواـعم  هب  بوـسنم  هماـن  صوـصخ  رد  یناـتیاک  دـنراد . ناوارف  تیمها  ناـمز  نآ 
تسا هداد  لامتحا  وا  دراد . تیاکح  یلع  اب  فلاخم  يوما  فرط  هاگدید  زا  هک  تسین  یکش  هتشونن ، لکش  نیا  هب  نامز و  نآ  رد  هیواعم 
ورمع هیواعم و  اـیوگ  هک  يروط  هب  ص 254 ) ج 9 ، مالـسا ، خیرات   ) دـشاب هدـش  يراکتسد  اهترابع  هتفرگ و  تروص  هغلابم  نآ  رد  هک 

یلع هیواعم و  دوب . هدش  هتـشون  مدرم  مومع  يارب  اههمان  نیا  دـنراد . نایب  لدتـسم  ایوگ و  یبرع  نابز  اب  ار  دوخ  تاساسحا  دـناهدوبن  رداق 
همجرت رد  یلع  خـساپ  دـنراذگ . ریثأت  رگیدـکی  رب  نحل  نیا  اب  دـنناوتیم  دـننک  رکف  هک  دـندوبن  هداس  ردـق  نآ  مادـک  چـیه  مالّـسلا  هیلع 
تیاکح هعیـش  يدعب  تاجاجتحا  زا  اریز  دسریم  رظن  هب  یگتخاس  همان  نیا  هک  دیوگیم  طیعج  دوشیم . دودحم  رطـس  دـنچ  هب  یناتیاک 

. دراد
نآ زا  یـشخب  چیه  فنخم  وبا  دنتـسه . یگتخاس  اعطق  یلک  روط  هب  نیفـص ، ۀعقو  باتک  رد  هیواعم  یلع و  نایم  ياههبتاکم  يو ، هتفگ  هب 

گرزب فالتخا  طیعج ،  ) تسا هدروآ  اددجم  محازم  نب  رـصن  ياهترابع  نامه  اب  ار  اههمان  نیرتمهم  يرذالب  هک  یلاح  رد  هدرکن ، لقن  ار 
تفایرد ینادمه  قور  وبا  زا  لقن  هب  فنخم  وبا  دانتـسا  هب  یبلک  ماشه )  ) زا ار  اههمان  نیا  يرذالب  لاح  ره  رد  تشاددای 2 .) ص 243 ، ...، 

اریز درک ، فذـح  فنخم  وبا  زا  شیاهلوق  لقن  رد  ار  روبزم  تاـعالطا  هک  دوب  يربط  نیا  ص 277 .) ج 2 ، باسنا ، يرذـالب   ) تسا هدرک 
. دیدیمن شیوخ  هنایارگیّنس  ياههاگدید  قفاوم  ار  اهنآ 

ص:290  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
لیاز دـنراد ، ناـمثع  هب  تبـسن  وت  راـتفر  زا  هک  یتـشادرب  نآ  و  دزیخنرب . وت  اـب  تفلاـخم  هب  اـم  زا  یـسک  دـنریگ و  مارآ  مدرم  یهن  ندرگ 

نونظم نامثع  ناراداوه  دزن  رد  وت  ور ، نیا  زا  یتساخرب . زیتس  هب  نامثع  اب  يدـش و  یغب  بکترم  وت  هک  دـنرواب  نیا  رب  نانآ  دـش . دـهاوخ 
. یتسه

ار وا  نالتاق  ياهدولاین ، تسد  نامثع  نوخ  هب  هک  یتسه  یعدم  رگا  دندوب . ترادـتقا  يوزاب  تسد و  نانآ  يداد ؛ هانپ  نامثع  نالتاق  هب  وت 
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خـساپ ریـشمش  تروص ، نیا  ریغ  رد  میابریم . سک  ره  زا  تقبـس  يوگ  وت  اب  تعیب  رد  نم  تروص ، نیا  رد  میهد . رفیک  اـت  راپـسب  اـم  هب 
ار نامثع  یهاوخنوخ  اهایرد  يراحـص و  ناراسهوک و  رد  ام  هک  منکیم  دای  دنگوس  اتمهیب  دنوادخ  هب  دوب . دهاوخ  تنارای  وت و  راوازس 

«1 . » درب دوخ  يوس  هب  ار  ام  ای  كاله و  ار  وا  نالتاق  ادخ  هک  ناس  نادب  مینکیم ، لابند 
ياهتکن دریگیم . رخـسمت  هب  تسا ، ربمایپ  هباحـص  نیرترب  هکنیا  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياعدا  هک  هنارهاـم  زیمآزنط و  يریوصت  دوب  نیا 

اب يو  تسا ؛ راک  رد  صاع  ورمع  تسد  هک  تسا  نآ  تفگ  ناوتیم  نامثع  لتق  ماگنه  هب  هنیدم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  روضح  هرابرد  هک 
. دزیرگیم هکلهم  زا  هناطاتحم  ادعب  اّما  دوشیم ، هکرعم  رایبشتآ  درادیمرب  ماگ  هاگترپ  هبل  رب  نامثع  هک  بلطم  نیا  نایب 

یّلص دمحم  هب  تبـسن  دنوادخ  تیانع  زا  نآ  رد  هک  ار  هیواعم  همان  هک  یـسک  دنکیم ؛ زاغآ  ینالوخ » ردارب   » زا دای  اب  ار  دوخ  خساپ  یلع 
هّللا یّلص  دمحم  هریشع  دیدش  تفلاخم  ترضح  نآ  سپـس  دناسر ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  دوب ، هدروآ  نایم  هب  نخـس  هلآ  هیلع و  هّللا 

هکنیا اـت  دـنتخیگنایمرب  وا  اـب  گـنج  هب  ار  برع  موق  دـندناوخیم ، وگغورد  ار  وا  هک  دوـشیم  روآداـی  شیوـخ  ربماـیپ  اـب  ار  هلآ  هیلع و 
نانآ زج  دندیروش ، وا  رب  همه  زا  شیب  دـندوب ، شنارای  نیرتکیدزن  هک  وا  هریـشع  دـش . بلاغ  نانآ ، تموصخ  مغر  هب  ادـخ ، رما  ماجنارس 

شربمایپ دنوادخ و  تیانع  زا  ار  ام  هنامرـشیب  دیآیم و  هیواعم  نونکا  دیامرفیم ] مالّـسلا  هیلع  یلع  [ ؛ دوب هتـشاد  ناشنوصم  دـنوادخ  هک 
. دناوخیم ارف  هقباسم  هب  ار  دوخ  یبرم  هک  یسک  نوچمه  ای  دربیم ، رجه »  » رهش هب  ار  امرخ  هک  تسا  یسک  دننام  وا  دزاسیم ؛ هاگآ 

رب مادک  ره  سپ  دیـشخب . ترـصن  شنارای  هلیـسو  هب  ار  ربمایپ  دـیزگرب و  یناتـسود  ناناملـسم  نایم  زا  دـنوادخ  هک  ياهدرک  يروآدای  ... 
هفیلخ هفیلخ  هفیلخ و  وت  رادنپ  هب  ربمایپ  ادخ و  دزن  نانآ  نیرتکاپ  نیرترب و  و  دنتفای . یهاگیاج  ادخ  دزن  مالسا ، رد  ناشیرترب  ساسا 

______________________________

.9 ص 278 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 60 ؛] خیرات ، رد  نیفص  هعقاو  [ ؛ 87 ص 86 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
. درادن یتیمها  اهفالتخا 

ص:291  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دروآ دیدپ  مالسا  داینب  رد  یفرژ  هنخر  اهنآ  نادقف  هک  هنوگ  نادب  دوب ؛ میظع  مالسا  رد  ود  نآ  نأش  ماقم و  مناج ، هب  دنگوس  « 1 . » دنتسه

. داهد اهنآ  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  و  دازرمایب ؛ ار  نانآ  ادخ 
شاداپ وا  هب  ادـخ  دـشاب  راکوکین  نامثع  رگا  سپ  دوب . اراد  ار  موس  تبترم  تالامک  لـئاضف و  رد  ناـمثع  هک  يدرک  يروآداـی  نینچمه 
هزادنا هب  سک  ره  هب  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  تسین . نارگ  وا  رب  یهانگ  چیه  ندیـشخب  و  تسا . هدنزرمآ  ادخ  دشاب  راکدـب  رگا  و  دـهدیم ،

«2 . » تسا نارگید  زا  شیب  ام  هرهب  دنهد ، ماقم  لوسر  ادخ و  هب  تبسن  شایلدکاپ  مالسا و  رد  شلضف 
ياهلاس سپ  میدوب . ناگدـنروآنامیا  نیتسخن  تیب  لها  ام  دـناوخیم ، ارف  دـیحوت  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  یماـگنه 
راجنهان راتفر  ام  رب  دنزاس و  نکهشیر  ار  ام  دنـشکب و  ار  ربمایپ  دنتـساوخ  ام  موق  سپ  دشیم . شتـسرپ  ام  هدودحم  رد  طقف  ادـخ  يدامتم 

. دندرک ام  نیرق  ار  ساره  میب و  دنتسب و  ام  رب  زین  ار  بآ  دندرک و  عنم  رابراوخ  هشوت و  زا  ار  ام  سپ  دننک .
يارب يراموط  دنتخورفارب ؛ ام  هیلع  گنج  شتآ  دندنار ؛ کشخ  ناراسهوک  هب  ار  ام  دنتـشامگرب ؛ یناسوساج  اهنیمک و  ام  تبقارم  يارب 

ار ربمایپ  هک  میشاب  نمیا  نانآ  نایم  رد  میتسناوتیم  یتروص  رد  ام  دش . عنم  ام  اب  شورفودیرخ  حاکن و  یتسود و  نآ ، قبط  هک  دنتـشون  ام 
هک تفرگ  قلعت  نیا  رب  ادخ  ّتیشم  ماجنارس ، میتشاد . ناما  ّجح  مسوم  رد  اهنت  و  دنـشکب . دننک و  هجنکـش  ار  وا  ات  میدرکیم  نانآ  میلـست 

. مینک نکهشیر  ربمایپ  رس  زا  ار  نانمشد  ّرش 
: دیوگیم دزادرپیم و  شیرق  تسد  هب  ربمایپ  نادناخ  تیذا  رازآ و  نایب  هب  مالّسلا  هیلع  یلع 

ندش هتشک  زا  ناکرشم ، اب  یشیوخ  ای  نامیپ و  ظاحل  هب  اریز  تشادن ، ار  ام  فوخ  میب و  دیورگیم ، مالـسا  هب  شیرق  زا  هک  یـسک  نکیل 
ار وا  نآ ، لابند  هب  درک . ترجه  هب  رما  ار  دوخ  ربمایپ  ادخ  يدنچ ، زا  سپ  دیـشکن . متـس  ام  هزادنا  هب  مالـسا  رد  سک  چیه  « 3 . » دوب نمیا 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


نایرکـشل نارای و  نانآ ، نداد  رارق  رپس  اب  و  دادیم ؛ ولج  ار  دوخ  تیب  لها  ربمایپ  دشیم ، زیت  گنج  شتآ  هاگره  تخاس . نوذأم  لاتق  هب 
. تشادیم نوصم  ریشمش  هزین و  مخز  زا  ار  دوخ 

. دندش هتشک  هتؤم  گنج  رد  « 4 ( » هثراح نب   ) دیز رفعج و  دحا و  گنج  رد  هزمح  ردب و  گنج  رد  ّبلطم  نب  ثراح  نب  ةدـیبع  ماجنارس 
راب دنچ  مدربیم  مان  وا  زا  متساوخیم  رگا  هک  یسک 

______________________________

(. ص 279 ج 2 ، باسنا ،  ) دوب شاهفیلخ  هفیلخ  شاهفیلخ و  نانآ  لضفا  تسا : هدمآ  يرذالب  نتم  رد  ( 1)
ص 280. نامه ، دوب ،» دهاوخ  ناناملسم  نیب  رد  یتیب  لها  ره  زا  هرهب  نیرتشیب  ام  هرهب  : » تسا هدمآ  نینچ  يرذالب  نتم  رد  ( 2)

. تسا هتشاد  رظن  رد  ار  نامثع  هژیوب  مالّسلا  هیلع  یلع  اجنیا  رد  ارهاظ  ( 3)
« هعیـش يدعب  تاجاجتحا   » اب هجو  چیه  هب  تیب ، لها  نایم  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هدش  دازآ  دـیز ، یبّلطم و  هدـیبع  مان  رکذ  ( 4)

. دناهدوبن ربمایپ  نادناخ  وضع  يدعب  نایعیش  رظن  زا  نانیا  دهدیمن . قفو 
ص:292  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار شمان  هک  یـسک  گرم  و  دیـسر . رـس  هب  رتدوز  نانآ  رمع  نکیل  دوش  لئان  تداهـش  ضیف  هب  ادخ  هار  رد  ناشیا  دـننامه  هک  درک  وزرآ 
هک یعمج  نیا  زا  رتابیکـش  رتبان و  لوسر  ادـخ و  زا  تعاـط  رد  سک  چـیه  تسا . معنم  نسحم و  ناـکین  هب  ادـخ  داـتفا . ریخأـت  هب  مدربن 

. داهد شاداپ  اهنآ  لمع  نیرتوکین  هب  ادخ  تسین . يدرک  رکذ  ار  ناشمان 
: تسا هدیزرو  يراددوخ  هبتاکم  هیقب  ندروآ  زا  نآ ، دوجو  لیلد  هب  الامتحا  يربط  هک  تسا  هدمآ  یترابع  سپس 

اب تعیب  رد  نم  ندرک  گنرد  اما  دابم . نینچ  زگره  ماهدرک . گنرد  ناـنآ  اـب  تعیب  رد  ماهدـیزرو و  دـسح  اـفلخ  هب  تبـسن  نم  هک  یتفگ 
: دنتفگ شیرق  دناریمب  ار  شربمایپ  یتقو  لاعتم  دنوادخ  اریز  منکیمن ؛ هماقا  يرذع  هراب  نیا  رد  نانآ 

نیا يارب  سپ  دوب ، ام  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نوچ  : » دنتفگ شیرق  دشاب .» ام  زا  دیاب  ریما  : » دـنتفگ راصنا  دـشاب .» ام  زا  ریما  دـیاب  »
دش ببس  ربمایپ  اب  تبارق  نیاربانب ، دندرپس . شیرق  هب  ار  تموکح  تیالو و  دندینـش  ار  جاجتحا  نیا  راصنا  یتقو  میتسه .» رتهتـسیاش  ماقم 
هب شیرق  زا  نم  سپ  دـش ، زارحا  لوسر  اب  يدـنواشیوخ  ظاحل  هب  یّقح  نینچ  هک  لاح  دوش . ظوحلم  راصنا  هن  شیرق و  يارب  قح  نیا  هک 

هکنیا اما  « 1 ! » دراذـگرد اهنآ  زا  ادـخ  مداهناو . نانآ  هب  ار  دوخ  قح  زین  نم  دـناهدوبر ، ار  مقح  مدـید  هک  یماـگنه  مرتهدـنبیز . ماـقم  نیا 
زین مدرم  درک و  يراتفر  نامثع  ینادیم  هک  نانچ  میوگب  دـیاب  ماهدـناروش ، وا  رب  ار  مدرم  هدرک و  عطق  نامثع  اب  ار  ماحرا  هلـص  نم  یتفگ 

تـسا نایع  وت  رب  هچنآ  تروص ، نیا  رد  و  ینزب ؛ تمهت  نم  هب  هکنآ  زج  متـشادن  یتسد  ارجام  نیا  رد  اـعطق  نم  دـنداد . ناـشن  یـشنکاو 
حالـص ماهدـیواک . بوخ  ار  نآ  ماهتـسیرگن و  کین  هلأسم  نیا  رد  نم  مراپـسب ، وت  هب  ار  نامثع  نالتاق  یتفگ  هک  نیا  اما  و  ینکیم . ناهن 
یهاوخ يدوزب  ییوشن  تسد  ینمـشد  یهارمگ و  زا  رگا  دـنگوس ، مناج  هب  « 2 . » مراپـسم رگید  سک  ره  ای  وت  هب  ار  اهنآ  هک  مدـید  نینچ 

. ینک وجتسج  تشد  هوک و  یکشخ و  ایرد و  رد  ار  ناشیا  وت  هک  تسین  يزاین  و  دنبلطیم ؛ دربن  يارب  ار  وت  هک  دید 
______________________________

هدوزفا نادب  نایعیش  اهدعب  هک  دوریم  لامتحا  ص 281 .) نامه ، ، ) تسا هدماین  يرذالب  هخسن  رد  اجنیا  ات  دنتفگ » شیرق   » تمسق زا  ( 1)
. دزرو يراددوخ  نآ  ندروآ  زا  هک  هداد  حیجرت  يرذالب  رتیوق ، لامتحا  هب  اما  دنشاب .

رخاوا رد  عوضوم  نیا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  ثحب  نیا  مظنم  نایب  دـشک . شیپ  ار  نایفـس  وبا  هرابرد  ثحب  هدوب  ریزگاـن  يو  بیترت  نیدـب 
تاجاجتحا زا  یئزج  دایز  لامتحا  هب  دوب ، هدش  هابتـشا  راچد  هفیقـس  رد  زین  راصنا  هک  عوضوم  نیا  تسا . هدمآ  ییاهن  یلـصا  هلزنم  هب  نآ 

. تسا هدوب  یلع 
کین هلأـسم  نیا  رد  دـشاب . هتـشک  ار  وا  هک  مسانـشیمن  ار  یـصاخ  درف  چـیه  نـم  : » تـسا نـینچ  هراـب  نـیا  رد  يرذـالب  هخـسن  نـتم  ( 2)
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میلست وت  هب  ياهدش ، نونظم  اهنآ  هب  ای  ياهدرک  مهتم  نم  هارمه  هک  ار  یناسک  هک  دشاب  هتـشاد  ناکما  میارب  منکیمن  رکف  اما  ماهتـسیرگن ،
(. 282 ص 281 - نامه ،  ) مراد

ص:293  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
: دوشیم روآدای  هیواعم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماجنارس 

و یتسه ؛ تفالخ  زارحا  يارب  صخـش  نیرتراوازـس  دمحم  زا  سپ  وت  : » تفگ دمآ و  نم  دزن  وت  ردپ  دندرک ، تعیب  رکب  وبأ  اب  مدرم  یتقو 
. دوب مهاوخ  زیتس  رد  وت  نانمشد  اب  نم 

وا تساوخ  نیا  تفگ و  نینچ  تردپ  هک  یفقاو  دوخ  وت  مدرکن . لابقتسا  تعیب  نیا  زا  نم  نکیل  منک .» تعیب  وت  اب  ات  ياشگب  ار  تناتـسد 
سپ دیآ . دیدپ  هنخر  مالـسا  مدرم و  نایم  مدیـسرت  و  دـندوب ؛ کیدزن  رفک  نارود  هب  مدرم  راگزور  نآ  رد  اریز  متفریذـپن ، نم  نکیل  دوب .

وت زا  ادخ  هنرگو  دوب  یهاوخ  میقتسم  قیرط  رب  یـسانشب ، ارم  قح  تردپ  نوچمه  زین  وت  رگا  لاح  دوب . هگآ  نم  قح  هب  وت  زا  شیب  تردپ 
«1 . » مالسلا و  تسا ، زاینیب 

تقیقح یظفل  ياههیارآ  هغلابم و  یکدنا  زا  رظن  فرـص  خساپ ، نیا  درک . فرطرب  ار  تامهافت  ءوس  دوب و  عطاق  مالّـسلا  هیلع  یلع  خـساپ 
. دزاس شاف  دـنکن ، حرطم  نامز  نیا  رد  دادیم  حـیجرت  ار  هچنآ  درک  راداو  ار  وا  هیواـعم  هماـن  هک  تسا  تسرد  درکیم . ناـیب  ار  راکـشآ 

نانآ ینابیتشپ  زا  ار  شیوخ  گنرد  يدنک و  لیلد  هک  دش  هتساوخ  وا  زا  یتقو  اّما  دوتس ، طرش  دیقیب و  ار  رمع  رکب و  وبأ  راتفر  ادتبا  یلع 
درف هاگ  یـصخش ، یگدنز  نوچمه  خیرات ، رد  تقیقح  هک  تسنادیم  يو  تسا . رمثیب  قیاقح  ندرک  ناهنپ  هک  تفایرد  دـهد ، حیـضوت 

باـتک نیزاوم  قیرط  زا  طـقف  هن  دوب ، هدـش  مورحم  هتلف »  » رد دوخ  قـح  زا  نیقی  هب  وا  دزاـسیم ؛ دازآ  زین  ار  نآ  ناـبلاط  اـّما  درازآیم ، ار 
تداسح هب  ار  وا  شدنزرف  نونکا  و  دادن . یهاوگ  نآ  رب  هیواعم ، ردـپ  نایفـس ، وبا  زج  سک  چـیه  یتّنـس ؛ برع  ياهلیبق  ماظن  اب  هک  ادـخ ،

ینب دـننک  لمحت  دنتـسناوتیمن  تفگ - سابع  نبا  هب  رمع  هک  روط  نامه  هک - دـندوب  شیرق ، وا ، دوخ  مدرم  هک  نآ  لاـح  درکیم ؛ مهتم 
شیر ود  نیا  اب  رگید  وا  دنـشچب . ار  تقیقح  یخلت  رمع  رکب و  وبأ  ناگدنیاتـس  راذگب  ار . تماما  مه  دریگ و  هدهع  رب  ار  تّوبن  مه  مشاه 

ینابیتشپ هدامآ  نونکا  نانآ  نیشیپ  ناوریپ  رگا  دنک . يراوگوس  مالـسا  يارب  ناشنادقف  رب  هناقداص  تسناوتیم  تشادن و  یعازن  موق  دیپس 
. تسا ناشیا  دوخ  شود  رب  نآ  تیلوئسم  دنشاب ، دایش  هیواعم  زا 

نامز لثم  وا  رظن  زا  هک  ار ، مالـسا  هدیزگرب  نایاوشیپ  زا  یهورگ  یلع  دوب . ریذپانبانتجا  گنج  هدـش و  نایب  کین  فرط  ود  ره  تایرظن 
هیلع داهج  هب  ار  وا  یگمه  تسشن ، روش  هب  نانآ  اب  یتقو  دناوخ . ارف  كرتشم  یعضوم  ذاختا  هب  دندوب ، راصنا  نارجاهم و  ربمایپ ،

______________________________

.83 ص 279 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 61 ؛] ص 60 - خیرات ، رد  نیفص  هعقاو  [ ؛ 91 ص 88 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
ص:294  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب هک  رسای  رامع  دناهدش . ایند  هتفیرف  یگمه  نانمشد  هک  تفگ  وا  دوشگ . نخس  هب  بل  هبتع  نب  مشاه  ادتبا  دندرک . بیغرت  نازابگنرین 
هیصوت دوب ، هدش  مورحم  نیشیپ  يافلخ  رظن  ریز  یتروشم  یلاع  نمجنا  رد  تکرش  زا  مالسا ، رد  شاهنیـشیپ  دوجو  اب  شیرق ، يالوم  هلزنم 

یلع هب  تفگ و  نخـس  دعـس  نب  سیق  هاگنآ  دیآ . لمع  هب  عیرـس  مادقا  ناراکاطخ ، طسوت  گنج  شتآ  ندش  هتخورفارب  زا  لبق  هک  درک 
اب نانآ  دـب  راتفر  زا  ار  دوخ  رایـسب  يدونـشخان  وا  تسا . رتمهم  وا  يارب  نایمور  ناکرت و  اب  داهج  زا  مدرم  نیا  هیلع  داهج  هک  داد  ناـنیمطا 

هکنیا رب  ینبم  دوب ، هدرک  يروآدای  رکب  وبأ  تفـالخ  ناـمز  رد  ناّـسح  هک  درک  حرطم  ار  راـصنا  ياههوکـش  هژیوب  تشاد و  زاربا  ناـنمؤم 
نب ۀـمیزخ  هلمج  زا  هبترمدـنلب ، راصنا  زا  نت  نیدـنچ  دـندوب . هدرک  راتفر  شیوخ  ناگدرب  ناس  هب  نانآ  اب  هدرک و  بصغ  ار  راـصنا  ءیف » »

سیق يدنار ؟ نخـس  نانآ  زا  لبق  یتفرگ و  یـشیپ  تموق  ناگرزب  زا  ارچ  دندیـسرپ  سیق  زا  دـندرک و  هلخادـم  يراصنا  بویا  وبا  تباث و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامز  بازحا  زا  ینخس  هاگره  نکیل  تسالاو ، امـش  نأش  مهگآ . امـش  لضف  هب  نم  : » تفگ تساوخ و  شزوپ 
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نانآ همه  ياج  هب  فینح  نب  لهس  هک  دنتفرگ  میمـصت  سپـس  راصنا  دشکیم .» هنابز  نیک  هرارـش  امـش  لد  نوچ  ملد  رد  دیآیم  نایم  هب 
بلج ار  هفوک  مدرم  تیامح  هک  درک  هیـصوت  وا  هب  دوب و  دنهاوخ  يو  اب  حلـص  گنج و  رد  نانآ  هک  داد  نانیمطا  یلع  هب  وا  دیوگ . نخس 

«1 . » تسا یتایح  رایسب  وا  يارب  نانآ  تیامح  بلج  اریز  دنک ،
نانآ هک  دندوب  هدرک  كرد  دناهتشاد ، هیواعم  هرابرد  الامتحا  هک  يروصت  ره  دنتشاد . يرتمک  رظن  تدحو  گنج  زا  ینابیتشپ  رد  نایفوک 

يزیرنوخ لتق و  راتفرگ  دوخ  ناربهر  زا  شیپ  اهتدم  دراد ، هدـنزاب  هدـنرب و  ریدـقت  ره  هب  هک  یگنج  رد  هشیمه  لثم  اهنآ  یماش  ناردارب  و 
نت هاگچیه  هک  نایماش ، هیواعم و  دندوب - هتسکش  ار  شیوخ  تعیب  نامیپ  هک  نایرصب  فالخ  رب  هک - دندرکیم  رکف  یخرب  دش . دنهاوخ 

تیمـسر هب  ار  هفیلخ  سک  ره  هـک  دوـب  هدرک  عـضوم  ار  یتنـس  رکب  وـبأ  دـنچ  ره  دـنریگ ؛ رارق  مجاـهت  دروـم  دـیابن  دـناهدادن ، تـعیب  هـب 
رب یقالخا  ظاحل  هب  نایماش  اب  گنج  هک  تفگ  نانیمطا  اب  عخن ،» ، » شاهلیبق هب  دوخ  رتشا  هک  تسا  لقن  دـشیم . یقلت  دـترم  تخانـشیمن 

یتعیب اریز  دراد ، حیجرت  نایرصم  اب  گنج 
______________________________

.94 ص 92 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
ص:295  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

، دنتـشاد دای  هب  ار  دوخ  ياهلیبق  لقتـسم  تموکح  هتـشذگ و  يدازآ  زونه  هک  نانآ  يارب  لالدتـسا  نیا  « 1 . » تسا هدرکن  فلکم  ار  ناـنآ 
. دشاب هدوب  باذج  تسیابیم 

هب دیورب  تنس ؛ نآرق و  نانمشد  يوس  هب  دیورب  ادخ ؛ نانمشد  يوس  هب  دیورب  : » تفگ درک و  نایفوک  يوس  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
هب ار  ام  یهاوخیم  اـیآ  : » دز داـیرف  تساـخرب و  هعیبر ، نب  دـبرا  ماـن  هب  هرازف ، ینب  زا  يدرم  راـصنا ،» نیرجاـهم و  نـالتاق  بازحا و  يوس 
«. میوریمن توعد  نیا  راب  ریز  زگره  ادخ  هب  دـنگوس  يدرب ؟ يرـصب  ناردارب  گنج  هب  ار  ام  هک  ناس  نامه  يربب ؟ یماش  ناردارب  گنج 
هب يو  دندیود . وا  یپ  رد  مدرم  تخیرگ و  میب  زا  يرازف  دیآیمرب »؟ شاهدهع  زا  یسک  هچ  مدرم ، يا  : » دیسرپ داتسیا و  رتشا  هک  یماگنه 
هچ دیـسرپ  دمآ و  یلع  درپس . ناج  ات  دنتفوک  وا  رب  ردق  نآ  ریـشمش  ماین  تشم و  اب  دـنتفای و  ار  وا  مدرم  دـش . هدـنهانپ  ناشورفنالاپ  رازاب 

لیتق  ) ياهقرف شکاشک  رد  وا  هک  درک  مکح  نینچ  یلع  فلتخم .» ناـمدرم  زا  یهورگ  نادـمه و  دـنتفگ : وا  هب  تسا . هتـشک  ار  وا  یـسک 
نینچ شگرم  هرابرد  یعیبر  یمیت  هقالع  وبا  دوب . دـهاوخ  لاملا  تیب  هدـهع  رب  وا  هید  هرخالاب  تسا و  هتخانـشان  لتاق  هدـش ، هتـشک  هّیمع )

: دیارسیم
. تخاب ناج  ناشورفنالاپ  رازاب  رد  هک  دشاب  دبرا  گرم  نوچمه  مگرم  هک  میوجیم  هانپ  ادخ  هب 

. دمآیم دورف  وا  رب  رگید  یتسد  دـشیم ، رود  وا  زا  یتسد  نوچ  دـندروآ  دورف  وا  رب  یتبرـض  شیوخ  ياهلعن  اب  تبون  هب  کی  ره  نادـمه 
«2»

نئاـخ نیا   » هچنآ زا  ار  دوخ  داد و  ناـنیمطا  ناـیفوک  يراداـفو  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تساـخرب و  رتشا  دـندمآ ، رگیدـکی  درگزاـب  نوچ 
نمـشد اب  گنج  هب  ار  نانآ  دنرادیم  تسود  دنیوا و  وریپ  هعیـش و  مدرم ، همه  هک  تفگ  رتشا  تسناد . اربم  دوب  هدروآ  نابز  رب  تخبهریت »

: داد نایاپ  ار  دوخ  مالک  هنایوجیتشآ  نانخس  اب  یلع  دوب و  هتشگزاب  يداع  لاح  هب  تیعضو  ارهاظ  دربب .
رب ار  وا  دشوکب  اههدوت  زردنا  رد  سک  ره  دنناسکی . قح  ربارب  رد  مدرم  تسا و  یکی  هار  »

______________________________

رتشا هب  هک  بیترت  نیا  هب  دنکیم ؛ راکشآ  ار  دوخ  ینامثع  ياههشیر  تیاور  نیا  لاح ، نیا  اب  ص 711 . ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  ( 1)
. تشک داد و  رارق  موجه  دروم  ار  دوخ  نادرم  نیرتهب  ناملسم  تما  وا  هدیقع  هب  هک  دهدیم  تبسن  نینچ 

نایراق  » نادمه ياج  هب  دننزیم ، ار  دـبرا  هک  یناسک  هدرک ، لقن  يرذالب  هک  يرعـش  تیب  ود  رد  . 95 ص 94 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)
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(. ص 293 ج 2 ، باسنا ،  ) دناهدش یفرعم  ام »
ص:296  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 «. » دنهد شاداپ  شدوصقم  ّتین و 

. دندوب هتشاد  اور  دیدرت  هک  یناسک  هن  دندش و  دعاقتم  گنج  نافلاخم  هن  همه ، نیا  اب 
نآ زا  بتاک - هب  فورعم  میمت ، زا  عیبر  نب  ۀـلظنح  و  « 2  » قارع حتف  رد  شاهلیبق  گرزب  نایاوشیپ  هباحـص و  زا  یـسیع ، متعم  نب  هّللا  دبع 

( دوب نآ  هب  هتسباو  سبع  هک   ) نافطغ زا  یهورگ  اب  هارمه  « 3 - » دوب هتشون  مرکا  ربمایپ  يارب  ياهمان  تشاد و  تراهم  نتـشون  رد  هک  يور 
هب هکلب  تسین ، نشور  گنج  نیا  هجیتن  اریز  دیگنجن ، نایماش  اب  هک  دندرک  داهنـشیپ  ود  ره  دندش . دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  میمت ، ینب  و 

. دندش ناتسادمه  نانآ  اب  زین  نارگید  دیسیونب ؛ همان  هیواعم 
تفگ وا  دنابولغم . دناهدز  زابرس  ادخ  نامرف  زا  هک  یناسک  دیدرتیب  دنوش ، زوریپ  گنج  رد  مادک  ره  دومرف  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

ناوریپ زا  یکی  دینـش . دـیاب  مینک » یهن  رکنم  زا  یناـبیتشپ و  فورعم  زا   » میتـسین هداـمآ  دـنیوگیم  هک  ار  ناـنآ  نخـس  تـسا  دـقتعم  هـک 
دـصق اـب  ناـنیا  ناـنمؤم ، ریما  يا  : » تفگ تساـخرب و  ياـج  زا  دوب ) میمت  هب  هتـسباو  عوبری  ، ) یحاـیر یعوبری  سیق  نب  لـقعم  شراداـفو ،

. تسا دنفرت  هعدخ و  رب  نانآ  ّتین  هکلب  دناهدماین ، وت  هارمه  صلاخ 
: تفگ تشاذگ و  نایم  رد  اپ  بیبح ، نب  کلام  مالّسلا ، هیلع  یلع  رکشل  هدنامرف  دنتسه .» وت  نانمشد  نیرتتخسرس  اهنآ  هک  شاب  شوهب 
ود مینکفا .» شنادنز  هب  گنج  نایاپ  ات  هک  راپس  ام  هب  ار  وا  دراد . هبتاکم  هیواعم  اب  هلظنح  نبا  هک  هدیسر  شرازگ  نم  هب  نانمؤم ، ریما  يا  »
دبع دـناهداد ، شرازگ  ام  هب  هک  ناس  نآ  نانمؤم ، ریما  يا  : » دـنتفگ دنتـساخرب و  ریکب  نب  دـئاق  هعیبر و  نب  شایع  ياـهمان  هب  سبع  زا  درم 

نآ دنیـشن .» ورف  گنج  شتآ  هک  یماگنه  ات  میـشک  دنب  هب  ار  وا  ام  ات  هد  تصخر  ای  نکفا و  نادـنز  هب  ار  وا  ای  دراد . هبتاکم  هیواعم  اب  هّللا 
رواد امش  نم و  نایم  ادخ  : » تفگ نانآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دناد .» حجرا  امـش  رب  ار  مصخ  هک  تسا  یـسک  هرفاداپ  نیا  : » دنتفگ مهتم  ود 

. میوجیم تناعتسا  امش  يارب  وا  زا  و  مراذگیماو ؛ وا  هب  ار  امش  و  تسا ؛
«. »*« دیورب دیهاوخ  هک  اجکره 

. تشاد دامتعا  وا  هب  مرکا  ربمایپ  اریز  درک ، نارگن  ار  یلع  هلظنح  عضوم  هژیوب ، ارهاظ ،
. وت دض  رب  هن  ماوت و  اب  هن  تفگ  هلظنح  نم ؟ دض  رب  ای  ینم  اب  هک  داد  مایپ  وا  هب  رگید  راب  یلع 

______________________________

ص 95. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
. صاخشا تسرهف  يربط ، ص 132 ؛ ج 4 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ك : ر . ( 2)

.4 ص 43 - ج 2 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ( 3)
ص 66. ینامز ، میرک  همجرت  خیرات ، رد  نیفص  هعقاو  * 

ص:297  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا  ) تسا یهاگزیرگ  اجنآ  هک  تفر ، مهاوخ  اسدا ]  ] اهر هب  : » تفگ هلظنح  ینک ؟ هچ  یهاوخیم  نونکا  هک  ماما  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

نانآ هب  وا  اـّما  دـندش ، نیگمـشخ  یمیمت ، ورمع  ینب  شاهلیبق ، ناـگرزب  دریگ .» هلـصیف  رما  نیا  اـت  دـنام  مهاوخ  اـجنآ  رد  و  يوس ) ود  ره 
دندرک شدیدهت  نانآ  مرتاناد .» امش  زا  نم  هک  دیرادب  نم  زا  تسد  دیزاس . هتشگرس  دوخ  نید  زا  ارم  دیناوتیمن  ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ

زا عافد  هب  شنارای  زا  رگید  یخرب  دنشکب . ار  وا  تسا  نکمم  یتح  دنورب و  وا  هارمه  شنادنزرف  وا و  دلو ) ما   ) زینک تشاذگ  دنهاوخن  هک 
«. مزاس هشیدنا  ات  دیاب  یتلهم  ارم  : » تفگ دندیشک . ماین  زا  ریشمش  دنتساخرب و  وا 

نت هدزیس  هارمه  زین  متعم  نبا  دنتفر . وا  یپ  رد  شنارای  زا  رفن  هس  تسیب و  تخیرگ . هیواعم  يوس  هب  هنابـش  درک و  ناهنپ  هناخ  رد  ار  دوخ 
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. دندنام فرطیب  دندز و  زابرس  هیواعم  باکر  رد  گنج  زا  نانآ  يود  ره  اّما  تسویپ . هیواعم  هب  شاهلیبق  نارای  زا 
راک نیا  یمیمت  یعبر  نب  ثبش  میمت و  فیرع )  ) رازگراک میمت  نب  رکب  دننک . ناریو  ار  شاهناخ  داد  روتـسد  یلع  تخیرگ ، هلظنح  یتقو 

- راصنا تازاجم  نتشک و  هب  ار  هیواعم  يرگید  رعش  رد  هداد و  رس  هوکش  ود  نیا  شهوکن  رد  يرعش  هعطق  رد  هلظنح  دنتفرگ . هدهع  رب  ار 
- تسا هدوب  ناناملسم  تّما  نایم  رد  فالتخا  لوئـسم  رـضم ، نادناخ  هب  هتـسباو  کین  نادرم  زا  یکی  هلزنم  هب  وا ، همه ، زا  شیب  ارهاظ  هک 

«1 . » دزیگنایمرب
لیـسگ رب  ماغیپ  همان و  مهزاب  دهد و  رگید  یتصرف  گنج  زاغآ  زا  شیپ  هک  درک  شرافـس  یلع  هب  زین  یط ، سیئر  یئاط ، متاح  نب  يدـع 

هتـسجرب جراوخ  زا  یکی  و  نیدـهتجملا ) سیناربلا  باحـصا  نم   ) شوپهداّبل ناهیقف  زا  یکی  « 2 ، » یئاط نیـصح ) ای   ) نصح نب  دیز  دراد .
دیاب هکلب  مییآرب ، اهنآ  اب  گنج  ددص  رد  تسین  هتسیاش  میشاب  هتـشاد  دیدرت  گنج  تیناقح  رد  رگا  تفگ  درک و  تفلاخم  يو  اب  يدعب ،

هب بل  ّیط  زا  يرگید  درم  تسا . یهاوخنوخ  يوجتـسج  رد  هنادرمناوجان  نمـشد  هک  درادـن  دـیدرت  سک  چـیه  اّما  میهد ؛ تلهم  اـهنآ  هب 
»؟ يریگیم رخسمت  هب  ار  يدع  نامیاوشیپ  مالک  ایآ  نصح ، نب  دیز  : » تفگ دوشگ و  ضارتعا 

______________________________

.98 ص 95 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
يرذالب فارـشالا  باسنا  لاح ، نیا  اب  تسا . هدروآ  نیـصح »  » اجنیا رد  يرقنم  نتم  دناهدمآ . عبانم  رد  رّرکم  ود  ره  نیـسح  نصح و  ( 2)

هب ك : ر .  ) تسا هداد  رییغت  نیـصح »  » هب ار  نآ  اـج  هـمه  رد  يدوـمحم ، ياـقآ  نآ ، ححـصم  دـنکیم . داهنـشیپ  ار  نـصح »  » اـج هـمه  رد 
. میاهدیزگرب ار  نصح  دراوم  همه  رد  اجنیا  رد  ام  ص 364 .) ج 2 ، باسنا ، وا ، تشاددای 

ص:298  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هیواعم گنولدام 298  دمحم ، ینیشناج  دسانـشیمن . ردق  ار  يدع  قح  نم  هزادنا  هب  امـش  زا  سک  چیه  : » تفگ درک و  عافد  دوخ  زا  دیز 

253 ص :  نیفص .....  و 
سک ره  هک  درک  رارکت  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  يراوـگرزب  اـب  يدـع  مهنیمن .» ورف  مدرم  مشخ  رطاـخ  هب  ار  قـح  نخـس  نـم  نـک 

ماش رد  اّما  دوبن ، داـیز  هفوک  رد  ناشدادـعت  هک  هلهاـب ، مدرم  « 1 . » تسا هدرک  لمع  شیوخ  هفیظو  هب  دـنک ، نایب  ار  دوخ  هدـیقع  هناـقداص 
هاوگ ار  ادـخ  هلهاب ، مدرم  يا  : » تفگ نانآ  هب  احیرـص  یلع  دـنوش . گنج  دراو  ناـیماش  اـب  دـندوبن  لـیام  دنتـشاد ، يداـیز  نادـنواشیوخ 

«2 «. » دیور نایملید  گنج  هب  دیریگب و  ار  دوخ  يررقم  منادیم . دوخ  مصخ  ار  امش  زین  نم  دیرادیم . نمشد  ارم  امش  هک  مریگیم 
یبحرا و سیق  نب  دیزی  دباتشب . وا  اب  گنج  هب  دوش  جیسب  الماک  نمشد  هکنآ  زا  شیپ  هک  دندرکیم  قیوشت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نارگید 

مهارف یگنج  گرب  زاس و  نادرم و  دنداد  شرازگ  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  الامتحا  ینمی ، لیابق  نایاوشیپ  زا  ود  ره  یثراح ، رضن  نب  دایز 
، هفوک یلیم  ود  رد  عقاو  هلیخن ، رد  ناشهاگرکـشل  هب  هک  دـهد  ادـن  مدرم  هب  ات  دراد  لیـسگ  ار  دوخ  يداـنم  دنتـساوخ  یلع  زا  دـناهدرک و 

دنک ریخأت  گنج  زا  يرازیب  ببس  هب  هک  تسین  یسک  : » تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  هب  دوب  هدومزآگنج  يدرم  هک  « 3  » سیق نب  دیزی  دنورب .
ریخأـت دـیآیمنرب و  نداد  زردـنا  دـنپ و  ددـص  رد  دوش  مهارف  تصرف  هک  یماـگنه  سک  چـیه  دور ، باوـخ  هب  دـهد و  ردـه  ار  تقو  اـی 
يربهر نمشد  اب  گنج  رد  ار  نانآ  هک  تساوخ  یلع  زا  زین  رضن  نب  دایز  دنکیمن .» لوکوم  ادرف  هب  ار  زورما  گنج  سک  چیه  دزرویمن 
هتشادن راظتنا  هک  داد  رادشه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دوب  ربمایپ  هباحـص  زا  هک  یعازخ ، ءاقرو  نب  لیدب  نب  هّللا  دبع  تبـسانم ، نیمه  هب  دنک .

هنوگچ : » دیسرپ درک و  مدرم  هب  يور  هاگنآ  دنراد . هنیرید  تموصخ  هنیک و  وا  هب  تبـسن  نانآ  اریز  دنهد ، عضوم  رییغت  شنانمـشد  دشاب 
هک تفگ  وا  « 4 «. » تشک هلمح  کی  رد  ار  هبتع  شدج  دـیلو و  شاییاد  هلظنح و  شردارب  یلع ، هک  یلاح  رد  دـنک ، تعیب  یلع  اب  هیواعم 

نیا لد  زا  ار  دیدرت  هک  تسا  هتخآ  ياهریشمش  اههزین و  اهنت 
______________________________
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.100 ص 99 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
ص 116. نامه ، ( 2)

. تفگ ار  بلطم  نیا  یعازخ  لیدب  نب  هّللا  دبع  نارگید ، تیاور  هب  انب  ( 3)
گنج رد  یگمه  سمـش  دبع  نب  ۀعیبر  نب  ۀبتع  شردپ  و  هیواعم ، ردام  دنه ، ردارب  هعیبر ، نب  ۀـبتع  نب  دـیلو  نایفـس ، یبا  نب  ۀـلظنح  ( 4)

. دوش هتشک  وا  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  دش  هتشک  یبلطم  ثراح  نب  ةدیبع  تسد  هب  هعیبر  نب  ۀبتع  فورعم ، ياهتیاور  هب  انب  دندش . هتشک  ردب 
ص:299  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هاگودرا هب  ار  مدرم  هک  داد  نامرف  روعا ، ثراح  هب  فورعم  ینادـمه ، هّللا  دـبع  نب  ثراح  هب  یلع  ماـگنه  نیا  رد  درب . دـناوت  نوریب  مدرم 
«1 . » دناوخ ارف  هلیخن  رد  نانآ  یگنج 

دندرک و نعل  ار  نایماش  هتفر ، رهش  درگ  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  يدنک و  يدع  نب  رجح  مالّـسلا ، هیلع  یلع  تخـسرس  ناوریپ  زا  رفن  ود 
مانـشد ازـسان و  هب  ناـبز  دوـبن  رارق  تـشاد . ناـشزاب  ییوگازـسان  زا  دـناوخ و  ارف  ار  ناـنآ  یلع  دنتـشاد . زاربا  ناـنآ  زا  ار  شیوـخ  يرازیب 

زا ات  دنک  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  نانآ  هک  دنتـساوخیم  دـنوادخ  زا  دـنتفگیمزاب و  ار  نمـشد  دنـسپان  راتفر  تسیابیم  هکلب  دـنیاشگب ،
«2 . » دننک افو  وا  هیصوت  نیا  هب  هک  دندش  دهعتم  دنتفریذپ و  ار  وا  خیبوت  نانآ  دنزیهرپب . رگیدکی  نوخ  نتخیر 

نیا نتفریذپ  زا  دوعسم  نب  هّللا  دبع  نارای  اّما  دندوب . یلع  نارادفرط  نیرتتخسرس  نیب  رد  بلغا  نارگید ، نآرق و  ناظفاح  یبهذم ، راشقا 
يدارم و یناملس  سیق  نب  ةدیبع  هلمج  زا  نانآ ، زا  یهورگ  دوش ، راپسهر  دوخ  رکشل  اب  هک  دشیم  هدامآ  یلع  یتقو  دندز . زابرس  توعد 

دهاوخ موجه  يرگید  رب  فرط  مادک  دننیبب  ات  دـننکیم  اپرب  ياهناگادـج  هاگودرا  دوخ  يارب  اّما  دـنیآیم ، وا  اب  هک  دـنتفگ  وا  هب  شنارای 
زا يرگید  هورگ  تسناد . لقع  نید و  قفاوم  ار  ناـشلمع  دوتـس و  ار  ناـنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیگنج . دـنهاوخ  وا  دـض  رب  هاـگنآ  دروآ ،

نیا تیناقح  هرابرد  دـنریذپیم ، ار  یلع  ندوب  لضفا  هچرگ  هک  دـنتفگ  يروث ، میثخ  نب  عیبر  یهدـنامرف  هب  درم  دـصراهچ  دودـح  نانآ ،
داتـسرف و نایملید  اب  گنج  يارب  ير  هب  ار  نانآ  یلع  دراد . لیـسگ  اهزرم  زا  یخرب  هب  ار  اهنآ  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـنراد و  دـیدرت  گنج 

«3 . » تشاد اپرب  ناشیارب  یمچرپ 
كرتشم یهدنامرف  زا  ار  سیق  نب  ثعشا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوب . هدروآ  راب  هب  یتالکـشم  زین  هفوک  رد  هعیبر  اهینمی و  نیب  ياهلیبق  ياهتباقر 

متاح نب  يدع  رتشا ، هلمج  زا  ینمی ، نارـس  زا  یخرب  دوب . هدرپس  لهذ  هلیبق  زا  جودحم  نب  ناّسح  هب  ار  نآ  لزع و  هعیبر  هفوک و  نایدـنک 
زج یـسک  ار  هدـنک ، نارـس  هداوـن  ثعـشا ، تساـیر  هک  دـنتفگ  دـنتفر و  یلع  دزن  يدارم ، هورع  نب  ئناـه  یفعج و  سیق  نب  رحز  یئاـط ،

وا گنسمه  جودحم  نب  ناسح  دیاشن و  وا  گنسمه 
______________________________

ص 294. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 103 ؛ ص 102 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
.104 ص 103 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، (- 2)

ص 115. نامه ، ( 3)
ص:300  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دنتسنادیمن هدنک  ياوشیپ  زا  رتمک  ار  وا  تفارش  نانآ  دنتفشآرب ، هعیبر  مدرم  تسین .
. دشاب دونـشخ  نآ  زا  ادخ ، لوسر  یـصو  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هچنآ  هب  تسا  یـضار  دیوگیم  هتفرگ  ار  نانآ  بناج  ینمی ، رعاش  یـشاجن ،

دنهاوخ هجاوم  رضم  اب  دنهدیم و  ماجنا  دنسپان  يراک  هیواعم  ییاورنامرف  هب  نداد  نت  اب  هک  داد  رادشه  ناینمی  هب  ینادمه  سیق  نب  دیعس 
ثعـشا دـشاب . هتـشاد  ار  هعیبر  مچرپ  دوخ  وا  هدـنک و  مچرپ  ثعـشا  هک  درک  داهنـشیپ  ناّسح  دـندشن و  یـضار  اـهینمی  همه ، نیا  اـب  دـش .

«. تسا نم  زا  تسا ، وت  زا  هچنآ  تسا و  وت  زا  تسا  نم  زا  هچنآ   » تفگ تفریذپن و 
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ار هدـنک  زا  يرعاش  نانآ  تسـشن . روش  هب  ثعـشا ، تسود  ماش و  رد  هدـنک  ياوشیپ  هریبه ، نب  کلام  اب  دـش و  ربخاب  عازن  نیا  زا  هیواـعم 
داد و رارق  شنزرس  دروم  دنهد  هار  دوخ  هب  ار  ناّسح  ییاوشیپ  گنن  دندوب  هدش  رضاح  هک  ار  قارع  هدنک  لها  دورـس و  يرعـش  هک  دنتفای 

يراک نانآ  یماش  دنواشیوخ  هک  داد  رادشه  نانآ  هب  ماگنه  نیا  رد  یثراح  یناه  نب  حیرش  دنداتسرف . یلع  هاپس  ناینمی  يارب  ار  رعـش  نآ 
یهدنامرف تساوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  و  تشارفارب ، ثعشا  هناخ  رد  ار  مچرپ  ناّسح  درادن . هعیبر  اهنآ و  نایم  شکمـشک  هب  ندز  نماد  زج 

تسار حانج  یهدنامرف  هک  نیا  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  داهنـشیپ  اّما  دیزرون ، دامتعا  وا  هب  دز و  زابرـس  ثعـشا  مهزاب  دنادرگزاب . وا  هب  ار 
«1 . » تفریذپ دریگ  هدهع  هب  ار  هاپس 

، یمان خروم  فنخم ، وبا  دج  يدزا ، نامیلس  نب  فنخم  دندنویپب . وا  هب  گنج  رد  تکرـش  يارب  هک  دوب  هتـشون  شنایلاو  زا  یخرب  هب  یلع 
ینیـشناج هب  بیترت  هب  دـندوب ، شنادرم  زا  ود  ره  هک  ار  بهو  نب  دیعـس  عیبر و  نب  ثراح  نب  ثراـح  وا  دـمآ . یلع  يوس  هب  ناهفـصا  زا 

وبا وا  دش . دراو  نایرـصب  اب  هارمه  سابع  نب  هّللا  دـبع  دـیزگ ، تماقا  هلیخن  رد  یلع  هک  یماگنه  « 2 . » درامگ نادمه  ناهفـصا و  رد  دوخ 
هاپس جنپ  هب  نایرصب  دوب . هدرپس  هیبأ  نب  دایز  هب  ار  جارخ  يروآعمج  تیلوئـسم  هدرامگ و  زامن  تماما  هب  دوخ  بایغ  رد  ار  یلؤد  دوسالا 
دزا يدبع ، موحرم )  ) موجرم نب  ورمع  یهدنامرف  هب  سیقلا ، دبع  یسودس ، رّمعم  نب  دلاخ  یهدنامرف  هب  لئاو  نب  رکب  هلیبق  دندش : میـسقت 

یهدنامرف هب  زاجح ) یناتسهوک  هقطنم   ) هیلاع لها  سیق و  نب  فنحا  یهدنامرف  هب  بابر  هبض و  میمت ، نامیش ، ةربص  یهدنامرف  هب 
______________________________

.140 ص 137 - نامه ، ( 1)

.105 ص 104 - نامه ، ( 2)
ص:301  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » یثراح روعا  نب  کیرش 
هک ار  نامثع  نینوخ  نهاریپ  هفوک  زا  تشگزاب  زا  سپ  ینالوخ  ملـسم  وبا  دـندشیم . هدامآ  گـنج  يارب  ناـنچمه  نایرکـشل  زین  ماـش  رد 

ار مدرم  درکیم و  راذگوتشگ  ماش  یماظن  ياهرهـش  رد  نآ  اب  تشادرب و  دوب  هداتـسرف  هنیدم  زا  هبیبح ، ما  هیواعم ، رهاوخ  دـشیم  هتفگ 
يارب مدرم  تاساسحا  کیرحت  رد  هک  دوشیم  داـی  یـسک  هلزنم  هب  زین  يراـصنا  هرجع  نب  بعک  زا  تخیگنایمرب . ناـمثع  یهاوخنوخ  هب 

«2 . » تفرگ راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  نامثع  نوخ  نتفرگ 
، يرـصب یلذـه  رکب  وبا  هتفگ  هب  انب  دوبن . ریگارف  دـیدرتیب  دوخ ، یقارع  ناردارب  اب  گنج  هب  نایماش  قایتشا  یگنج ، تاـغیلبت  نیا  مغر  هب 

هدنکارپ فیعض و  ار  نمشد  لمج  گنج  هک  درکیم  اعدا  وا  درمشیم ؛ فیعض  ار  نمشد  تردق  نانآ  کیرحت  دصق  هب  صاع  نب  ورمع 
دش و نارگن  تسا ، هتفایزاب  ار  دوخ  يورین  مالّسلا  هیلع  یلع  هاپـس  هک  دش  ربخاب  هیواعم  یتقو  دنافلاخم . یلع  اب  نایرـصب  تسا و  هتخاس 
، دناهتخورفارب نامثع  ندش  هتشک  زا  فلاخم و  یلع  اب  درکیم  نامگ  هک  نانآ  همه  هب  سپـس  تخادنا ؛ ریخأت  هب  ار  شیوخ  هاپـس  تکرح 

: تشون وا  هب  داد و  فک  زا  ار  دوخ  ییابیکش  هبقع  نب  دیلو  دیبلط . يرای  نانآ  زا  تشون و  همان 
. دنکیم شنزرس  ار  وت  دامتعا ، دروم  يردارب  هک  ناسر ، ربخ  برح  نب  ۀیواعم  هب 

. یبنجیمن ياج  زا  اما  یشکیم ، هرعن  قشمد  رد  تسا ، دنب  رد  اما  توهش  ياوه  رد  هک  يرن  رتش  دننامه  ياهدنارذگ  تقو 
. دشاب هدروخ  مرک  ار  شاهدشیغابد  تسوپ  هک  تسا  ینزهغابد  دننامه  مالّسلا ، هیلع  یلع  هب  وت  نتشون  همان  وت و  نیقی ، هب 

. دنکیم راودیما  تفالخ  هب  ار  وت  دناریم  شیپ  هب  قارع  ياههناریو  يوس  هب  هک  یماظن  هراوس  ره 
. تسا رگمتس  صاصق  بلاط  هکلب  دزرویمن ، دیدرت  ماقتنا  رادتسود 

هن دیزرویم و  یتسس  هن  دیشکیمرب ، ماین  زا  ریشمش  دوب ، هدنز  وا  يدوب و  لوتقم  وت  رگا 
______________________________
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هارمه دیبع  نب  نمحرلا  دبع  اهنت  دزا ، نایرـصب  نایم  زا  هک  هدش  تیاور  زین  . 295 ص 293 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 117 ؛ نامه ، ( 1)
. دندرک تکرش  گنج  رد  درم ، هد  زا  رتمک  اب 

ص 291. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
ص:302  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دشیم لولم 
. داهنیم ورف  رس  میب  زا  هن  درکیم و  تلالم  ساسحا  هن  دنتشادیم ، شزاب  هک  نآ  زج  دزیم ، زابرس  گنج  زا  هن 

«1 . » دناهدیکشخ یهایگ  ییوگ  وت  دناهداتفا ؛ نیمز  رب  هدش و  كاله  هنیدم  رد  وت  نادرم 
الاب دوب  هدش  هتـسش  نآ ، رد  يو  عوهت  رثا  رب  يزور  هک  يربنم  رب  تساوخ  دیلو  زا  دش ، هفوک  دراو  يزوریپ  اب  دعب  لاس  جـنپ  هیواعم  یتقو 

: درک لقن  ار  مالسا  زا  لبق  یمیمت  رعاش  رجح ، نب  سوا  زا  یتیب  دوخ  هاگنآ  دناوخب . نوبز  نمشد  يارب  ار  تایبا  نیا  دور و 
. دنیبیم ار  ام  ییابیکش  هک  نآ  زا  اتفگش 

«2 . » ددنبیم ورف  بل  دنزیم ، همدص  وا  رب  گنج  یتقو  اما 
. تفرگیم نشج  ار  يزوریپ  رگمتس ، نآ  و 

ینب نآ  زا  تفالخ  هک : دوش  اونمه  ناورم  نیـشیپ  تالداجم  اب  تسناوتیم  دوب ، هتـشاد  مالعا  یگنج  ياهزیاج  ار  تفالخ  دـیلو  هک  ینامز 
نامثع هرامالا  راد  رد  « 3 ( » ۀقدصلا لبا   ) تاقدص لماح  نارتش  اهحالس و  وا  دیگنج . دنهاوخ  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  اهنآ  تسا و  هیما 

هب راکهانگ  نانآ  همه  نونکا  هک  ار  مشاه  ینب  هیما ، ینب  زا  ینابیتشپ  رد  دیلو  درک . ناشنرطاخ  دوب  هدرک  هرداصم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ار 
: داد رارق  باطخ  دروم  دندمآیم ، رامش 

. تسین لالح  وا  زا  ندرب  جارات  هب  هک  دیربم  جارات  هب  ار  اهنآ  دینادرگزاب ، ار  ناترهاوخ  رسپ  ياهحالس  مشاه ، ینب 
. دنربارب ام  دزن  وا  لاوما  رگتراغ  نالتاق و  دیزروم ، باتش  یهاوخنوخ  هب  توعد  يارب  مشاه ، ینب 
. تسا یلع  دزن  شنابسا  شریشمش و  هکنآ  لاح  دوش ، ماجنا  ياهرکاذم  ام  نیب  هنوگچ  مشاه ، ینب 

______________________________

لقن تاـیبا  رد  يرگید  بیترت  تارییغت و  اـب  ، 291 ص 290 - ج 2 ، يرذالب ، باسنا  رد  رعـش  نیا  . 3258 ص 3257 - ج 1 ، يربـط ، ( 1)
هب اما  میدرک ، همجرت  يربط  هخسن  زا  اجنیا  رد  ام  رگید . ياهاج  رد  و  ، 348 ص 347 - ج 26 ، روظنم ، نبا  رصتخم  ك : زین ر . تسا ؛ هدش 

دیما تفالخ  هب  هک  تخادـنایم  هسوسو  هب  ار  هیواعم  انیقی  دـیلو  میداد . رارق  ار  ۀـفالخ » ، » رگید نوتم  قفاوم  ییاورنامرف ،) « ) ةراـما  » ياـج
. دوب ریما  رتشیپ  وا  دشاب . هتشاد 

هکنیا زا  تسا  رتشیب  دشاب  هدرک  لقن  تبسانم  نیا  هب  ار  رعـش  نیا  هیواعم  هکنیا  لامتحا  . 348 ص 347 - ج 26 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ( 2)
. دشاب هداتسرف  يرگید  یلاخ  راموط  هب  خساپ  رد  ص 3258 - ج 1 ، يربط ، تیاکح  رب  انب  ار - نآ 

ص 168. ج 4 ، یناغا ، ( 3)
ص:303  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دندرک تنایخ  يو  هب  يرسک  نانابزرم  يزور  هک  هنوگنامه  تسرد  دننیشنب ، شیاج  رد  ات  دنتشک  ار  وا 
«1 . » دنکیم رک  ار  اهشوگ  شیاههمزمز  اههلوگنز و  يادص  هک  يرکشل  دش ؛ مهاوخ  راپسهر  ناتیوس  هب  كرتس  يرکشل  اب  يراب ،

: داد خساپ  نینچ  مشاه  ینب  زا  ینابیتشپ  رد  بهل  وبا  نب  ۀبتع  نب  سابع 
. دنتخیرگ دندرک و  اهر  گنج  میب  زا  ار  اهنآ  ناشنابحاص  دنتفر ؛ تسد  زا  هک  سرپم  اهحالس  زا 
«2 . » شنازابرس جوف  رد  مه  تریس و  رد  مه  دوب ، وا  دننامه  يرآ  يدرک ، دننام  يرسک  هب  ار  وا 
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يروتارپما اب  وا  دـنک . نما  برغ  لامـش و  رد  ار  شیاهزرم  دوب  راچان  قارع ، هب  هلمح  يارب  شیاـهورین  نتخاـس  زکرمتم  روظنم  هب  هیواـعم 
اب ینابت  ددـص  رد  وا  دـض  رب  یلع  هک  دوب  هتفای  نیقی  الامتحا  هیواعم  داد . نانآ  هب  ییایادـه  جاب و  تسب و  تقوم  سبشتآ  نامیپ  سنازیب 

دنمتردق دعـس  نب  سیق  نیزگیاج  رکب  یبا  نب  دمحم  اریز  تشادـن ، دوجو  يدایز  ینارگن  رـصم  يارب  نونکا  دـیآیمنرب . مالـسا  نمـشد 
رهش نیا  هب  شدورو  زا  سپ  هام  کی  تشادن . یـسایس  كرد  اّما  دوب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  وریپ  تخـس  هچرگ  رکب  یبا  نب  دمحم  دوب . هدش 
ناـنآ زا  تشون و  ياهماـن  دوب ، هتخاـس  رارقرب  هناـیوجیتشآ  ییاـهنامیپ  ناـنآ  اـب  سیق  دـندوب و  هدـیزگ  هراـنک  اـتبرخ »  » رد هک  ینادرم  هب 

نیب عوقولا  بیرق  گنج  رد  دننیبب  ات  دنتـساوخ  تلهم  دـنتفریذپن و  نانآ  اّما  دـنور . نوریب  رهـش  زا  ای  دـنیآرد و  شنامرف  هب  ای  هک  تساوخ 
زا سپ  رگم  دربن  موجه  نانآ  رب  رکب  یبا  نبا  دندروآ . لمع  هب  تمواقم  يارب  ار  یطایتحا  تامادقا  داد و  دـهاوخ  يور  هچ  هیواعم  یلع و 

. دندوب يو  مشچ  رد  يراخ  نونکا  دوب ، هدیزرو  تموصخ  نانآ  اب  نوچ  اّما  « 3 . » نیفص گنج 
فذح ار  عازن  نیا  يواح  نتم  يربط  تخادرپ . هیواعم  نعط  نعل و  ییوگدـب و  هب  انلع  نیفـص ، گنج  زا  شیپ  دـیدرتیب  رکب ، وبأ  دـنزرف 

مدرم هماع  وا  هتفگ  هب  اریز  تسا ، هدرک 
______________________________

هب نتم ، نیا  رب  تسا  ینتبم  صقان  همجرت  نیا  تسا . هدـش  لقن  ص 176  ج 4 ، یناغا ، رد  تسا ، رطـس  رد 9  هک  نآ ، نتم  نیرتلـماک  ( 1)
، باسنا يرذالب ، ك : ر . رگید ، ياهنتم  زا  یهاگآ  يارب  تسا . هتفرگ  ار  هبئارح »  » ياج هبئاـجن »  » هک یناـغا ) نتم  زا   6 ، 1  ) موس رطس  زج 

. تسا هداد  نآ  هیشاح  رد  هک  یعجارم  ص 104 و  ج 5 ،
. تسا هابتشا  دیدرتیب  جرفلا ، وبا  طسوت  سابع  نب  لضف  ناونع  اب  رعاش  نیا  یفرعم  ص 177 . ج 4 ، یناغا ، ( 2)

ص 3248. ج 1 ، يربط ، ( 3)
ص:304  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دناهدرک لقن  ار  نآ  رگید  عبانم  يرذالب و  لاح ، نیا  اب  « 1 . » دناهتشادن ار  نآ  ندینش  لمحت 
هب ندز  هبرـض  یپ  رد  هراومه  هک  دـناوخ  نیعل  نب  نیعل  ار  وا  درک و  باطخ  رخـص  دـنزرف  هدـنبیرف )  ) يواغ ار  هیواعم  رکب  یبا  نب  دـمحم 

خساپ مالسا  هب  ربمایپ  توعد  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما  تسا . هداد  هانپ  ار  بازحا  ناگدنامزاب  نونکا  هدوب و  ادخ  نید 
تیاـمح وا  زا  راـصنا  نونکا  هک  تسوا  ناـگداون  ردـپ  یـصو و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب . شناوریپ  نیتـسخن  زا  وا  يومع  رـسپ  ردارب و  داد ؛

تلفغ شیاهیزابلغد  اهیراکبیرف و  رد  هیواعم  کیرـش  صاع ، ورمع  مان  رکذ  زا  رکب  یبا  نبا  تسا . هدوتـس  ار  نانآ  دـنوادخ  دـننکیم و 
. تسا یسک  هچ  نآ  زا  کین  ماجرف  هک  دش  دهاوخ  نشور  يدوزب  تفگ  دیزرون و 

نب دمحم  هب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  زا  درک : زاغآ  ترابع  نیا  اب  ار  شاهمان  وا  تفگ . خساپ  یمرن  هب  ورمع ، هیـصوت  هب  کش ، نودب  هیواعم 
هب ربمایپ  یصو  هب  تبـسن  رکب  یبا  نب  دمحم  نادناخ  قباوس  رد  فعـض  هطقن  نداد  ناشن  اب  يو  دوب . شیوخ  ردپ  رگـشنزرس  هک  رکب  یبا 

: دوشیم هدید  شردپ  رب  ییاهتمالم  دمحم  نانخس  رد  تفگ  تخادرپ و  نآ  رب  دیکأت 
نخس هللا  لوسر  اب  كانلوه  عقاوم  رد  وا  یهارمه  يرای و  زا  زین  يداد ؛ نخـس  داد  ربمایپ  اب  وا  يدنواشیوخ  هقباس  زا  یتفگ و  ار  یلع  قح 
. داد يرگید  هب  تفرگ و  وت  زا  ار  لضف  هک  ار  ادخ  ساپس  يدروآ . هاوگ  يرگید  لیاضف  زا  نم  رب  دوخ  يرترب  تابثا  يارب  وت  یتفگ .

هچنآ دنوادخ  دش  زوریپ  ربمایپ  هک  هاگنآ  اما  میتشادیم ؛ ساپ  ار  نآ  و  میدرک ؛ هدهاشم  ار  یلع  لیاضف  ادخ  لوسر  نامز  رد  نم  تردپ و 
اب دندش و  ربمایپ  نانیشناج  نیتسخن  زا  « 2 ( » رمع  ) قوراف وت و  ردپ  تفرگ ، ار  شناج  ادخ  سپ  ناز  درک و  لماک  وا  رب  دوب  هداد  هدـعو  ار 
وا رب  سپ  درک . گنرد  وا  نکیل  دـندناوخ ، تعیب  هب  ار  یلع  سپـس  دـندش . دـحتم  هناگی و  تیدـض  نیا  رب  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  یلع 

هکنیا ات  دندرکن . هاگآ  دوخ  زومر  رارـسا و  زا  دـندادن و  تلاخد  ناشیاهراک  رد  ار  وا  یلو  داد . اضر  تعیب  هب  ماجنارـس  ات  دـنتفرگ  تخس 
نکیل تفر ، ود  نآ  تیاده  قیرط  رب  تساخرب و  نامثع  هاگنآ  دش . هدیدرون  مهرد  ناشتایح  راموط 
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______________________________

. نامه ( 1)
ص ج 2 ، باـسنا ،  ) يرذـالب نتم  رد  داد ؟ رمع  هب  ار  فورعم  بقل  نیا  هک  دوب  رکب  وبا  اـیآ  تسا . هجوـت  بلاـج  اـهترابع  مظنم  ناـیب  ( 2)

نتم رد  شنایب  نحل  تسا و  رتمیالم  دیآیم  ریز  رد  هک  يرثا  نتم  دراد . هراشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  هقوراف »  » رد ریمـض ه  ( 396
. دشاب هتشاد  يرتشیب  یگنهامه  ّتنس  لها  ياههاگدید  اب  ات  هدرک  شکورف  يرذالب 

س، ك : ر . رمع ، بقل  ياههمشچرس  هب  طوبرم  نوگانوگ  ياهتیاور  هرابرد  ثحب  صوصخ  رد  تسا . يرقنم  نتم  اب  قفاوم  يدوعسم  نتم 
.70 ص 41 - (، 1990  ) ص 72 یمالسا ، تاعلاطم  رد  لوا » رمع  اب  نآ  هطبار  و  قوراف )  ) بقل  » ریشب

ص:305  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
اب هناراکایر  یلع  وت و  دـندرک و  عمط  وا  ناج  هب  راکهنگ  ناگناگیب  هک  اجنآ  ات  تفرگ  رارق  یلع  تیـالوم  وت و  شهوکن  تمـالم و  دروم 

. دیدیسر دوخ  لایما  هب  وا  هرابرد  هک  اجنآ  ات  دیتخاس . راکشآ  ناهن و  ار  دوخ  نیک  ینمشد و  دیدرک و  دروخرب  وا 
هب یلوغ  دوخ  يارب  یـسایس  ریبدـت  رد  هک  دـنادیم  وا  نوچ  يدرف  دروامه  ار  دوخ  هک  تفرگ  رخـسمت  هب  ار  رکب  وبا  دـنزرف  هیواعم  سپس 

یلاع بتارم  هب  ار  وا  هدرک و  مکحتسم  ار  شهاگیاج  مهارف و  ار  وا  ییاورنامرف  هنیمز  دمحم ، ردپ  رکب  وبا  هک  یسک  نامه  دیآیم ؛ رامش 
. دوب هدناسر 

تردپ سپ  میزاتب ، شیپ  متـس  هار  رد  ام  رگا  هدوب و  هار  نیا  قیدص  ناگدـنیوپ  نیتسخن  زا  تردـپ  میراپـسب ، ماگ  تسار  قیرط  زا  ام  رگا 
. مییوجیم یسأت  وا  هب  میراپسیم و  ماگ  وا  هار  رد  میتسه و  وا  ناکیرش  ام  دوشیم . هدرمش  هار  نیا  یناب 

میدیزرویمن و تفلاخم  بلاط  یبا  نبا  اب  ام  « 1  » تسناد بسانم  ییاورنامرف  يارب  ار  وا  و  تفرگیمن ، شیپ  راک  نیا  رد  ام  رب  تردپ  رگا 
تـسد ینمـشد  زا  ای  نک و  شنزرـس  ار  تردپ  ای  میدرک . ادـتقا  وا  هب  مه  ام  درک ، ار  راک  نآ  تردـپ  میدـید  نکیل  میدـشیم . وا  میلـست 

«2 . » رادرب
نیا نادنمروز  هک  دوب  هداد  رارق  زیمآرخسمت  يزغم  يوشتـسش  نیا  زا  يرگید  راکـشآ  هنومن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان  رکب  وبا  دنزرف 

، تفالخ هب  ندیسر  يارب  دنریگ . تسد  هب  ار  نانآ  رایتخا  نانع  دننک و  مرگرـس  نادب  ار  شیوخ  حولهداس  يایاعر  دنرادیم  تسود  ملاع 
اپرب شقوراف  رکب و  وبا  هک  دـنک  دادـملق  ییانب  یقیقح  هدـننکایحا  نابهگن و  ار  دوخ  هیواعم  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  یهار  هچ  ماـگنه  نیا  رد 

شیوخ ناهن  ياهحرط  یتلود و  روما  رد  ار  وا  هتـشاد و  رود  دوخ  زا  ار  یلع  هک  دوبن  اجنآ  زا  نانآ  ناشخرد  تیقفوم  اـیآ  دـندوب ؟ هتـشاد 
دهعتم شیالوم  رکب و  وبا  فرحنم  دـنزرف  تسد  زا  تفالخ  ییاهر  هب  نانآ  ییاـمنهار  ریبدـت و  زا  يوریپ  هب  هیواـعم  دـندوب ؟ هدرکن  میهس 

نیرتنامیا اب  زا  نونکا  هک  یتفالخ  درکیم ؛ ظفح  ار  یثوروم  تفـالخ  ناـنچمه  تسیاـبیم  ناـنآ ، تخبنوگن  درم  نیموس  ناـمثع ، دوب .
دنزرف هب  ماجنارـس  و  هدـش - حالـصا  یقیلط »  » طقف تفگ  دـیاب  هچ  رگا  نانآ - هدـنب  نیرترادافو  هب  شرادـمان  یباحـص  ود  ربماـیپ و  رواـی 

راب دیسریم . ربمایپ ، هون  لتاق  شاهزره و 
______________________________

(. ص 397 ج 2 ، باسنا ،  ) تسا هدش  هتفرگ  يرذالب  هخسن  زا  تسناد » بسانم  ییاورنامرف  يارب  ار  وا  و   » ترابع ( 1)
جورم يدوعسم ، 397 ؛ ص 393 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 80 ؛] خیرات ، رد  نیفص  ۀعقاو  . ] 120 ص 118 - نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

.1791 ياهدنب 1790 - ، 201 ص 197 - ج 3 ، بهذلا ،
ص:306  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ییوگدب هزرابم و  هک  دنک  ریوصت  یناسک  هلزنم  هب  ار  یلع  رکب و  یبا  نبا  هک  دنـشاب  هدرک  کیرحت  ار  وا  دیاب  ورمع  هّبج  ياهـشپش  رگید 
. دز مقر  ار  شتشونرس  هریت  یتبقاع  ماجنارس  هک  ياهنوگ  هب  دندرک ، زاغآ  ار  نامثع  هیلع 
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نامز رد  تفگ  هک  یتقو  هیواعم ، ایآ  تسا . هدرکن  هولج  زیمآرخـسمت  شنارـصاعم  هزادـنا  هب  رخأـتم  ناینـس  رظن  رد  ـالامتحا  هیواـعم  هماـن 
هلیح کی  هب  تسد  اهنت  هکنیا  ای  تشاد ، داقتعا  نآ  هب  اعقاو  دنتشاد  ناعذا  مالّسلا  هیلع  یلع  مدقت  الاو و  ياهشزرا  هب  نانآ  یگلمج  ربمایپ 

ياوتحم زا  يداع  نامدرم  تسین  تحلصم  هک  دنکیم  مکح  همان  نیا  دروم  رد  یهجوت  بلاج  لالدتـسا  اب  يربط  دزیم ؟ یهجوم  یگنج 
لبنح نب  دمحا  هک  دوش  هیکت  رمع  دنزرف  یهاوگ  هب  دوش و  هدرپس  یـشومارف  هب  ربمایپ » بتاک   » یهاوگ هک  دوب  نآ  رتهب  دـنوش . ربخاب  نآ 

مان اهنآ  زا  بیترت  نیدب  تداع  قبط  دندوب ، ناوارف  شباحـصا  دوب و  تایح  دیق  رد  ربمایپ  هک  ینامز  : » تسا هتفریذپ  دوخ  دنـسم  رد  ار  نآ 
«1 «. » میدرکیم توکس  سپس  نامثع و  رمع ، رکب ، وبا  میدربیم :

رتهک ینیطـسلف  هدـنامرف  هس  هب  ار  شایبرغ  زرم  ظفح  تسناوت  هیواـعم  دوب ، هجاوم  لکـشم  اـب  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  هک  اـجنآ  زا 
ار لاـملا  تیب  هدـمآ و  قیاـف  نیطـسلف  رب  ماذـج ، هلیبق  سیئر  سیق ، نب  لـتان  هک  دوب  نآ  شیارب  دـنیاشوخان  ربخ  اـهنت  « 2 . » دراپسب یلحم 

هزیگنا اب  يو  اریز  دیوگ ، کیربت  وا  هب  دنک و  فرصم  ار  میانغ  لتان  دراذگب  هک  درک  هیصوت  وا  هب  ورمع  همه ، نیا  اب  دوب . هدش  فرـصتم 
یتقو « 4 . » تفرگ هدهع  رب  ار  ماذـج  مخل و  یهدـنامرف  هیواعم  عفن  هب  نیفـص  گنج  رد  لتان  درک و  نینچ  هیواعم  « 3 . » دگنجیمن یبهذم 

، ورمع هیصوت  هب  تفرگ ، میمصت  هتفرگ ، هدهع  هب  ار  شهاپس  یهدنامرف  اصخش  یلع  هک  دیمهف  هیواعم 
______________________________

ص (، 1965 نیلرب ، (، ) هیدـیز تادـقتعم  میهاربا و  نب  مساق  ماـما  ، ) گـنولدام درفلیو  ك : ر . زین ، ص 14 . ج 2 ، دنـسم ، لبنح ، نبا  ( 1)
.226

يدرف ناونع  اب  رگید  ياج  رد  يریمحلا ، یبا  نب  بعک  نب  ریمس )؟  ) ریمس زا  اهنت  هدش ، دای  رفن  هس  زا  ص 128 . نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)
(. ص 2158 ج 1 ، يربط ،  ) تسا هدش  دای  دوب  هدرک  تکرش  رمع  نب  فیس  هیلوا  تاحوتف  رد  هک 

.211 ص 210 - ج 2 ، يربط ، ( 3)
ص 96. ج 26 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ( 4)

ص:307  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دریگ تسد  هب  دوخ  ار  نایماش  یهدنامرف 

ورمع نب  ۀبقع  دوعسم ، وبا  دوخ  بایغ  رد  ترـضح  نآ  « 2 . » دش راپسهر  هلیخن  زا  لاس 36 ، هجح  يذ  لیاوا  رد  الامتحا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هرطاخمرپ يراک  نیا  « 3 . » تشامگ هفوک  تیالو  هب  ار  ردـب ، گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  و  جرزخ ، نب  ثراح  نب  فوع  زا  يراـصنا 

دوب فلاخم  تخس  هفوک  رد  نامثع  یلاو  « 4  » صاع نب  دیعس  دض  رب  نایفوک  شروش  اب  نامی ، نب  ۀفیذح  فالخ  رب  دوعـسم  وبا  اریز  دوب ،
هاگودرا رد  ار  مدرم  هک  داد  نامرف  یعوبری ، بیبح  نب  کلام  دوخ ، نانابهگن  سیئر  هب  یلع  هوالعب  تشاد . یفرطیب  هب  لیامت  اراکـشآ  و 

زا دیـسر . هّقر  هب  ات  دومیپ  ار  تارف  یقرـش  لحاس  لوط  تفر و  رابنا  هب  اجنآ  زا  نئادـم و  تمـس  هب  طاباس  ملظم  هار  زا  وا  « 5 . » دروآ درگ 
نیعلا سأر  نیبیـصن و  لصوم ، راپـسهر  و  دـنریگ . شیپ  ار  لامـش  هار  ات  داتـسرف  درم  رازه  هس  سأر  رد  ار  یحایر  سیق  نب  لقعم  نئادـم 

«6 . » دندنویپب وا  هب  هقر  رد  هک  داد  نامرف  نانآ  هب  دنوش و 
هب ار  وا  هک  دـهاوخب  ناـنآ  زا  دـسیونب و  شناراـی  هیواـعم و  هب  رگید  ياهماـن  هک  دـنتفگ  وا  هب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نارواـی  زا  یخرب  هار  رد 

. دنرادرب تسد  شیوخ  هابتشا  زا  دنسانشب و  تیمسر 
دنافلکم ناملـسم  ماقم  رد  هک  دـش  روآدای  نانآ  هب  داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  وا  هارمه  نایـشیرق  هیواـعم و  نآ  رد  تشون و  ار  هماـن  وا 

شتما نوخ  ظفح  ربمایپ و  ّتنس  ادخ ، باتک  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  دنریذپب و  ار  شیوخ  نایم  رد  درف  نیرتهتـسیاش  نیرتراکزیهرپ و  نامرف 
«7 . » درک دهاوخن  يرواد  نانآ  نیب  يزیچ  ریشمش  هزین و  زج  هک  نومضم  نیا  اب  داد ، خساپ  وا  هب  يرعش  هعطق  اب  هیواعم  دناوخ . ارف 

زا یناه ، نب  حیرش  رضن و  نب  دایز  یهدنامرف  هب  ایسیقرق ، کیدزن  مالّسلا  هیلع  یلع  هاپس  هیالط 
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______________________________

.3257 ص 3256 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
ود نیفص  هب  یلع  ندیسر  ات  دیابن  (. 131 نیفص ، ۀعقو   ) تسا رتدوز  هام  ود  دودح  هدروآ ، لاوش  مجنپ  رد  دونکلا  یبا  هک  ار  یخیرات  ( 2)

. دشاب هدیشک  لوط  مین  هام و 
ص 252. ج 4 ، ۀباصا ، رجح ، نبا  ( 3)

ص 2934. ج 1 ، يربط ، ( 4)
(. ص 140 نامه ،  ) دز دوب  هدنام  بقع  هک  ار  يدرم  ندرگ  کلام  هک  هدش  تیاور  . 131 ص 121 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 5)

ص 296. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 6)
ص 151. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 7)

ص:308  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دندیـسر تاـناع  هب  یتـقو  دـندوب . هدومیپ  ار  تارف  دور  یبرغ  لـحاس  لوط  هدـش و  راپـسهر  هفوک  زا  ناـنآ  دـش . رادومن  نایرکـشل  بقع 

مدرم نوچ  تسا . ندـش  کیدزن  لاح  رد  قشمد  بناج  زا  هیواعم  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  یقرـش  لحاس  ریـسم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنتـسناد 
ماـقتنا تاـناع  مدرم  زا  دنتـساوخ  دـنتفر . دور  يوس  نآ  هب  تیه  زا  دنتـشگزاب و  دـندرک ، يریگوـلج  تارف  دور  زا  ناـنآ  روـبع  زا  تاـناع 

. دندیسر یلصا  هاپس  هب  ات  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  نانآ  اذل  دندرک ؛ تیوقت  ار  ناشرهش  تاماکحتسا  نانآ  اّما  دنریگ ،
رهـش زا  جراخ  رد  یلع  درک . مکحتـسم  ار  رهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  ندش  کیدزن  اب  تسب و  ار  اههزاورد  همرخم  نب  كامـس  هقر  رد 

زابرـس راک  نیا  زا  نوچ  دننک . روبع  نآ  زا  شهاپـس  ات  دننزب  هناخدور  يور  رب  قیاق  زا  یلپ  هک  تساوخ  زوتهنیک  نامدرم  زا  درک و  فقوت 
حازم هک  داد  رادشه  نانآ  هب  دز و  بیهن  ژد  نانکاس  رب  رتشا  اّما  درذگب . نآ  زا  ات  تفر  هناخدور  يایلع  شخب  رد  جبنم  لپ  فرط  هب  دندز 

. دننزب یلپ  دور  يور  رب  دنتفرگ  میمصت  نانآ  دنکیمن و 
«1 . » دنتشذگ نآ  زا  نایهاپس  همه  دش و  هدز  لپ  ماجنارس 

رـضن و نب  دایز  یهدـنامرف  هب  ار  شهاپـس  هیـالط  هراـبود  درک ، تکرح  نیفـص  فرط  هب  برغ  تمـس  رد  هقر  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
دندش و يورایور  نایماش ، زا  یهاپس  اب  هارمه  « 2 ، » یملس ورمع  نب  نایفس  روعالا  وبا  اب  مورلا  روس  رد  نانآ  داتسرف . شیپ  یناه  نب  حیرش 

نامرف دندنویپب و  نانآ  هب  ات  تشاد  لیـسگ  یناراوس  اب  ار  رتشا  یلع  دنتخاس . ربخاب  ار  یلع  دنراداو  میلـست  هب  ار  وا  دنتـسناوتن  هک  یماگنه 
ناراوس زا  یکی  دروآ و  موجه  رتشا  دعب  زور  حبص  دنتسشن . بقع  سپس  دندروآ و  موجه  هاگنابـش  نایماش  دننکن . زاغآ  ار  هلمح  هک  داد 

وبا دزن  ار  یـسک  رتشا  دش . هتـشک  هرامع ، نب  نایبظ  مان  هب  میمت ، ناناوج  زا  یکی  تسد  هب  یخونت ، رذنم  نب  هّللا  دبع  مان  هب  یماش  رادـمان 
روعالا وبا  دیبلط . هزرابم  هب  ار  وا  داتسرف و  روعالا 

______________________________

.298 ص 297 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3260 ؛ ص 3259 - ج 1 ، يربط ، 152 ؛ ص 151 - نامه ، ( 1)
. تسا هدـش  پاچ  دـیدجت  مود  شیاریو  رد  هک  مالـسا ، فراعملا  ةریاد  رد  سنمال  هلاـقم  هب  دـینک  هاـگن  یملـس ، روعـالا  وبا  هراـبرد  ( 2)

«. دشاب هتسباو  ربمایپ  لفحم  نادرم  نیرتکیدزن  هب  دسریمن  رظن  هب   » هک دیوگیم  وا  هرابرد  سنمال 
ج. م . ك : ر .  ) دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نانمشد  نیرتتخسرس  زا  یکی  نایفس ، وبا  نامیپمه  ناونع  هب  وا  تقیقح  رد 

خیراـت هلجم  رد  هیلوا ،» ثیداـحا  زا  یکی  ینید  یعاـمتجا و  يداـصتقا  ياـههبنج  نک :...  گـنت  رـضم  رب  ار  هصرع  اراـگدرورپ ! ، » رتـسیک
رد ربماـیپ  هک  دـناهدرب  ماـن  یناـسک  هلمج  زا  ار  وا  (. 259 رد 258 - ، 273 ص 242 - (، 1981  ) هرامـش 24 قرـش ، یعامتجا  يداصتقا و 

(. ص 215 ج 2 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا   ) درک نیرفن  ار  نانآ  شتونق 
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ص:309  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نوخ نتخیر  ببـس  هب  ار  وا  نونکا  هک  تفگ  درک و  شنزرـس  هفیلخ  ندرک  ماندب  قارع و  زا  نامثع  نایلاو  ندنار  نوریب  ببـس  هب  ار  رتشا 
نایب تسرد  ار  اهدادخر  دهد  هزاجا  هکنآ  نودب  ار  وا  دنک و  هزرابم  رتشا  اب  درادـن  زاین  هک  تفگ  شاهداتـسرف  هب  سپ  دـنبلطیم . نامثع 

یلصا هاپس  اب  یلع  دعب  زور  دندنام . رگیدکی  يورایور  ار  زور  هیقب  هاپس  ود  تسا .» هتشاد  میب  دوخ  ناج  زا  : » تفگ رتشا  داتـسرفزاب . دنک 
هام رد  لاس 36  مّود  همین  رد  هعقاو  نیا  هک  دـیوگیم  يرذالب  « 1 . » دـندرک كرت  ار  شیوخ  ناکم  بش  یکیرات  رد  نایماش  دیـسر . دوخ 

«2 . » داد يور  هجح  يذ 
رد دناهتـسب . نانآ  يور  هب  ار  تارف  بآ  نایماش  روعـالا و  وبا  هک  دـنتفایرد  دنتـشاد ، اـپرب  ار  دوخ  هاـگودرا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  یتقو 

ۀعصعص ترضح  نآ  دندرب ، تیاکـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  نوچ  دنتفاین . ییاج  اّما  دندمآرب  بآ  ندیـشون  يارب  يرگید  لحم  يوجتـسج 
هب وت  اب  تّجح  مامتا  زا  شیپ  وت و  ندـناوخ  ارف  زا  شیپ  میتشادـن  لیم  میدـمآ و  ام  هک  دـیوگب  وا  هب  ات  داتـسرف  هیواعم  دزن  ار  ناـحوص  نب 
وا دنوشیم ؛ بآ  هب  ام  نایهاپس  یسرتسد  عنام  نونکا  دندرک و  زاغآ  ار  گنج  تاهراوس  هدایپ و  نازابرـس  اّما  میزای ؛ تسد  زیتس  گنج و 

رگا لاح ، ره  رد  دیامرفیم ] مالّـسلا  هیلع  یلع  . ] درک دنناوت  هچ  هراچ  دننیبب  ات  دننک  زاب  ار  بآ  دهد  نامرف  شنارای  هب  تساوخ  هیواعم  زا 
اب هیواـعم  دـننک . نینچ  هک  دـناهدامآ  دـناهدمآ . شرهب  زا  هک  يزیچ  يارب  هن  دـنگنجب ، بآ  يارب  نایرکـشل  هـک  درادیم  تـسود  هیواـعم 

تّدم هب  ار  وا  دنتـسب و  نامثع  رب  ار  بآ  هک  نانچ  ددنبب ، نمـشد  رب  ار  بآ  هک  درک  بیغرت  ار  وا  هبقع  نب  دـیلو  درک ؛ ینزیار  شنارواشم 
، دنوش دنمهرهب  بآ  زا  دراذگب  هک  درک  هیـصوت  هیواعم  هب  صاع  ورمع  ربارب ، رد  دـنتخاس . مورحم  مرگ  ياذـغ  درـس و  بآ  زا  زور  لهچ 

. دیگنج دنهاوخ  نآ  هب  ندیسر  يارب  دیدرتیب  اریز 
تفخ و اب  دش  دهاوخ  ریزگان  نمـشد  هک  لوق  نیا  اب  تسویپ ، وا  هب  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دـبع  درک و  رارکت  ار  دوخ  نانخـس  دـیلو 

تشاذگ و نایم  رد  اپ  هعصعص  تشاددهاوخزاب .» بآ  زا  ار  نانآ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دیراد ، ناشزاب  بآ  زا  . » دنیشن بقع  يراوخ 
______________________________

.3264 ص 3261 - ج 1 ، يربط ، 156 ؛ ص 152 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
نخـس هجح  يذ  هاـم  زاـغآ  رد  نیفـص  رد  گـنج  عورـش  زا  فـنخم ، وـبا  هلمج  زا  رگید ، عباـنم  ص 299 . ج 2 ، باـسنا ، يرذـالب ، ( 2)

هک دوریمن  لامتحا  دراد . دوجو  یکدنا  تاعالطا  داتفا ، مرحم  هام  یط  رد  هک  ياهلصاف  زا  شیپ  گنج  هب  عجار  لاح ، ره  رد  دنیوگیم .
. دشاب هتفای  همادا  یندنامدای  هب  ياهثداح  چیه  نودب  هام  رساترس  رد  گنج 

ص:310  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
شدیدهت دـندیروش و  وا  رب  نانآ  دـنکیم .» عنم  دـیلو  وت و  نوچ  يراسگیم  ناقـساف  ناراکهابت و  رب  تمایق  زور  ار  بآ  دـنوادخ  : » تفگ

. تساوخ ار  هیواعم  خـساپ  هعـصعص  تفریم ، نوریب  هک  یلاح  رد  تسا .» روآماغیپ  هک  دـیرادب  وا  زا  تسد  : » تفگ هیواـعم  اـّما  دـندرک ،
يراـی نمـشد ، زا  بآ  زا  يریگولج  رد  ار  روعـالا  وبا  هک  داد  ناـمرف  دوخ  ماـظن  هراوس  هب  تفگ .» مهاوخ  خـساپ  يدوزب  : » تفگ هیواـعم 

«1 . » دنهد
گنج زا  بلغا  هک  ار ، نادرم  نیا  تسناوتیمن  نآ  زا  شیب  يزیچ  چیه  اریز  درب ؛ یپ  نادب  اروف  ورمع  هک  نانچ  دوب ، شحاف  یهابتشا  نیا 

يوخ هک  روطنامه  دنک . لدبم  نیگمشخ  یناریش  هب  دنوش - مورحم  بآ  ندیـشون  زا  هکنآ  زا  لبق  دنتـشاد - هارکا  دوخ  یماش  ناردارب  اب 
یگنـشت زا  دیاب  دنانامثع و  نالتاق  نانیا  هک  تشادنپ  نینچ  دادـب و  تسد  زا  شیوخ  راهم  دوخ  تاغیلبت  زا  رثأتم  هیواعم  تسا ، نارگمتس 

مان هب  نادمه  زا  يدباع  درم  « 2 . » درک ینابیتشپ  هیواعم  زا  يراعشا  ندورس  اب  ورمع ، نب  لیلس  مان  هب  نوکس »  » زا يدرم  تخاس . ناشکاله 
نافیعض ناگدنب و  ناگدرب ، اریز  تسا ، روج  زاغآ  نیا  هک  تفگ  هیواعم  هب  درک و  تیامح  شتسود ، صاع ، ورمع  رظن  زا  لبقا  نب  يّرعم 

. دنراد دوجو  نمشد  يودرا  رد  یهانگیب 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


«3 . » تسویپ یلع  هب  هنابش  درک و  عادو  دنه  نبا  اب  دنت  يرعش  ندورس  اب  ینادمه  دباع  درک . یلاخ  ورمع  رس  رب  ار  دوخ  مشخ  هیواعم 
نب ثعـشا  دـندرک ، يرپس  بآ  نودـب  ار  بش  کی  زور و  کی  هکنآ  زا  سپ  دـنک . ضیرحت  گـنج  هب  ار  شنادرم  یلع  تشادـن  یموزل 

هراوس اب  ات  دهد  نامرف  رتشا  هب  یلع  هک  درک  تساوخرد  دـنک و  رداص  ار  هلمح  هزاجا  هک  تساوخ  يو  زا  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  سیق 
«4 . » تفریذـپ مالّـسلا  هیلع  یلع  دنراپـس ؛ ناـج  اـی  دـنبای  تسد  بآ  هب  هکنآ  رگم  دـندرگیمنزاب  هک  تفگ  وا  دـندنویپب . وا  هـب  شماـظن 

نمـشد دشن . اهنآ  عنام  یماش  ناراوس  اب  صاع  ورمع  روضح  دندرب . شروی  شنادرم  روعالا و  وبا  رب  و  دـندش ، بلطواد  درم  رازه  هدزاود 
«5 . » دندوب هتشک  ار  رفن  جنپ  ثعشا  رفن و  تفه  دوخ  رتشا  تخادرپ . دوخ  تافلت  شرامش  هب  تفر و  تمیزه  هب 

______________________________
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ص:311  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
بآ نایماش  دـنهدیمن  هزاجا  هک  دـنتفگ  ادـتبا  دـنام . یقاب  هرطاـخرپ  ياـهزور  نیرتنیریـش  زا  یکی  نایرـصب  ناـیفوک و  يارب  تارف  زور 
دوب لیام  زونه  وا  « 1 . » دیدرگزاب دوخ  هاگودرا  هب  دیرادرب و  دیراد  زاین  بآ  هچ  ره  هک  داد  نامرف  نانآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما  دنرادرب .

. دزاس دعاقتم  ار  نانآ  ات  دشوکب 
دیعـس يراصنا ، نصحم  نب  ورمع  نب  ریـشب  هرمع  وبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دندنام . ياج  رب  رگیدکی  يورایور  زور  ود  تّدم  نایهاپس 

يربنامرف و دنوادخ ، يوس  هب  ار  وا  دنور و  هیواعم  دزن  هک  داد  نامرف  نانآ  هب  دـناوخ و  ارف  ار  یمیمت  یعبر  نب  ثبـش  ینادـمه و  سیق  نب 
دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  دننک ؟ عیمطت  یلاع  یتلزنم  تیالو و  نداد  هب  ار  هیواعم  ایآ  هک  دیـسرپ  يو  زا  یعبر  نب  ثبـش  دننک . توعد  تّما 

زا ناهج و  نیا  يرادیاپان  زا  هیواعم  دزن  ياهبطخ  داریا  اب  ادتبا  هرمع  وبا  دیوش . ایوج  ار  شرظن  دـییوگ و  نخـس  وا  اب  دـیور ، وا  دزن  نونکا 
دشاپن و مه  زا  ار  تّما  نیا  عامتجا  هک  درک  تساوخرد  هیواعم  زا  وا  تفگ . نخس  درک ، دهاوخ  هبساحم  ار  شلامعا  يزور  دنوادخ  هکنیا 

. دزیرن نانآ  دوخ  نایم  شکمشک  رثا  رب  ار  نانآ  نوخ 
: داد خـساپ  هرمع  وبا  ینکیمن »؟ تیالوم  هب  ار  شرافـس  نیا  ارچ  : » تفگ درک و  عطق  ار  شمالک  داـهنن و  يریثأـت  هیواـعم  رب  نانخـس  نیا 

مدرم نیرتهتسیاش  ادخ ، لوسر  اب  شايدنواشیوخ  مالسا و  رد  شاهقباس  نید و  لضف و  ببـس  هب  نم ، يالوم  تسین . وت  دننام  نم  يالوم  »
هچنآ هب  تبسن  تیومع  رسپ  توعد  ادخ و  زا  سرت  هب  ار  وت  : » داد خساپ  هرمع  وبا  ییوگیم »؟ هچ  سپ  : » دیـسرپ هیواعم  تسا .» رما  نیا  هب 

؟ دوش هابت  هدوهیب  نامثع  نوخ  مراذـگب  : » تفگ هیواعم  تسا .» هار  نیرتهب  وت  راک  ماجنارـس  وت و  نید  يارب  نیا  مناوخیم . ارف  تسا ، قح 
«. درک مهاوخن  نینچ  زگره  دنگوس  ادخ  هب 

ار وت  خساپ  هیواعم ، يا  : » تفگ دیرب و  ار  وا  مالک  هناربصیب  یعبر  نب  ثبش  اّما  دیوگ ، نخس  ات  تفر  شیپ  سیق  نب  دیعس  ماگنه  نیا  رد 
ار مدرم  هک  یتفاین  زیچ  چیه  وت  نیقی  هب  تسین . ناهنپ  ام  يارب  ینآ  یپ  رد  يراد و  تین  رد  هچنآ  دنگوس ، ادـخ  هب  مدینـش . نصحم  نبا  هب 
، دش هتـشک  متـس  هب  ناتیاوشیپ  هک : تاملک  نیا  زج  دـنرب  نامرف  وت  زا  هناصلاخ  ات  ینک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  یبیرفب ، نآ  هلیـسو  هب 

يرای وا  هب  ادمع  وت  هک  مینادیم  ام  دندرک . تباجا  ار  وت  توعد  شابوا  لذارا و  زا  یهورگ  هاگنآ  میزیخیمرب . یهاوخنوخ  هب  سپ 
______________________________
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ص:312  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دنکیم و هدروآرب  ار  صخـش  ياهوزرآ  هاگ  دنوادخ  يوش . لیان  ینآ  یپ  رد  هک  یماقم  هب  ات  دوش  هتـشک  وا  یتشاد  تسود  يدـناسرت و 

نیرتتخبنوگن زا  يوشن  لـیان  تیاـهوزرآ  هب  رگا  تسین . يریخ  وت  يارب  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  رد  ادـخ  هب  دـنگوس  دـنامیم . ماـکان  هاـگ 
ماقم ناراوازس  اب  رادب و  اهیتشز  زا  تسد  هیواعم و  يا  ادخ  زا  سرتب  یخزود . شتآ  راوازـس  یبای ، تسد  نادب  رگا  یتسه . برع  نامدرم 

«. زیتسم تفالخ 
ریثأت زا  هدرک و  شاف  ار  وا  یلـصا  دوصقم  هغلابم ، یکدـنا  اـب  ثبـش ، هک  درک  ساـسحا  وا  دـش . هتخورفارب  تخـس  ماـگنه  نیا  رد  هیواـعم 
نادـب ورمع  اریخا  هک  دـهد  ناشن  یـسایس  ریبدـت  لوغ  نامه  ار  دوخ  دـیاب  وا  دـش . نارگن  دوخ  مدرم  رب  يرگناریو  نخـس  نینچ  یلاـمتحا 
يزیچ نیتسخن  : » تفگ نینچ  یهلا  دمح  شیاتـس و  زا  سپ  هیواعم  دشک . خر  هب  ار  شیوخ  يوما  ّربکت  زا  یکدنا  دوب و  هدرک  شفیـصوت 

هک يدرک  شهوکن  ار  يزیچ  يدیرب و  ار  شاهلیبق  رورـس  دنمجرا و  تسود  نیا  نخـس  وت  دوب . وت  تهافـس  يرـسکبس و  مدـید  وت  زا  هک 
«. دنکیم يرواد  ریشمش  اهنت  امش  نم و  نایم  هک  دیوش  رود  نم  دزن  زا  نزغورد ، يوخدنت  بدایب و  یبارعا  يا  يرادن . ملع  نادب 

نتفگ هب  ریزگان  الامتحا  شاهلیبق » رورـس  دـنمجرا و  تسود   » نآ هچنآ  هب  دربیم ، دای  زا  ار  شیوخ  بدا  تیاعر  دوخ  مشخ  اب  هک  هیواعم 
؟ دوب یسک  هچ  دروآ  تسد  هب  نیمز  يور  رب  ار  ادخ  هفیلخ  دیدج  ماقم  ات  تفریم  نونکا  هک  ییاتمه  نآ  اّما  دادن . شوگ  دوب  نآ 

رارق هنازاورپدـنلب  ياهتـسایس  هب  ندیـسر  يارب  هیواعم  ياهیزاورپدـنلب  ریثأـت  تحت  هک  یکاـبیب  درم  ثبـش ، دـنتفر ، نوریب  نـالوسر  نوچ 
رد ار  وت  يدوزب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  یناسرتب ؟ ریـشمش  زا  ار  اـم  یناوتیم  ینکیم  ناـمگ  : » دروآ ناـبز  رب  ار  مـالک  نیرخآ  دوب ، هتفرگن 

«1 «. » میزاس راتفرگ  نآ  بادرگ 
دنچ اب  هارمه  ار  شاهتسجرب  نارس  زا  یکی  مالّـسلا  هیلع  یلع  دادیم . خر  نانآ  نایم  ییاهزیرگ  گنج و  هزور  همه  هجح  يذ  هام  رخاوا  ات 
رتشا يزور  دنوش . راچد  لماک  يدوبان  هب  هاپس  ود  هکنیا  زا  دنتشاد  میب  نانآ  درکیم . لثم  هب  هلباقم  مه  هیواعم  تشادیم و  لیـسگ  زابرس 

چیه دـیبلط . زرابم  دـمآ و  شیپ  نایماش  زا  هتخانـشان  اسآلوغ و  يدرم  تفرگرد . تخـس  یگنج  تفر و  شیپ  نآرق  نایراق  زا  یهورگ  اب 
ادیپ ار  وا  اب  ندش  يورایور  تأرج  رتشا  زج  سک 

______________________________
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ینب زا  رازیعلا ، یبا  نب  مهس  وا  هک  دش  راکشآ  سپـس  دروآرد . ياپ  زا  ار  وا  رتشا  ماجنارـس  اّما  دندرک ، لدب  در و  هبرـض  دنچ  نانآ  درکن .
وا اـب  تشگرب و  رتـشا  دـش . دـهاوخ  هتـشک  دوخ  اـی  تشک  دـهاوخ  ار  شلتاـق  هک  دروخ  دـنگوس  شنادرم  زا  یکی  تسا . هدوب  دزا ، هراز 

«1 . » دنداد شتاجن  دنتشادرب و  ار  وا  شنارای  داتفا ، نیمز  رب  شبسا  يولج  رد  نوچ  اّما  دروآ ، دورف  وا  رب  یتبرض  دش ، يورایور 
رگید راب  دنبای . تسد  هنایوجیتشآ  یلح  هار  هب  هک  نیا  دیما  هب  دننک ، سب  شتآ  ار  هام  نیا  هک  دش  تقفاوم  لاس 37 ، مرحم  هام  زاغآ  رد 

. دندرک دمآ  تفر و  هاگودرا  ود  نیب  ینالوسر 
. داتـسرف ار  هعیبر  میت  زا  یمیت  ۀفـصخ  نب  دایز  یمیمت و  یعبر  نب  ثبـش  یبحرا ، سیق  نب  دـیزی  یئاط ، متاح  نب  يدـع  مالّـسلا  هیلع  یلع 

هدوب وا  نالتاق  زا  یکی  نامثع و  دض  رب  شروش  ناکرحم  زا  یکی  هک  درک  مهتم  ار  متاح  نب  يدـع  هیواعم  دـندوبن . لبق  زا  رتهب  اهوگتفگ 
خـساپ هفـصخ  نب  داـیز  ثبـش و  دروآرد . ياـپ  زا  ار  وا  ماـقتنا  ریـشمش  هک  دـشاب  یناـسک  هلمج  زا  تسا  راودـیما  هک  تفگ  وا  هب  تسا و 

رادرب و تسد  تاهدوهیب  لمع  فرح و  زا  يزادرپیم . لاثما  رکذ  هب  ام  يارب  وت  میاهدمآ و  حلـص  يارب  ام  : » دنتفگ دنداد و  وا  هب  یناسکی 
هب هک  تساوخ  هیواعم  زا  دوتس و  ار  شیالوم  لیاضف  اهـشزرا و  سیق  نب  دیزی  سپـس  دشاب .» دنمدوس  فرط  ود  ره  يارب  هک  هدب  یخـساپ 

ربارب رد  تعاط  یلو  دریذـپیم . دـنناوخیم  نادـب  ار  وا  نانآ  هک  ار  یتدـحو  هک  داد  خـساپ  هیواعم  ددرگزاب . تعاطا  تدـحو و  حـلص و 
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. تسا هداد  هانپ  ار  شنالتاق  هدیشاپ و  مه  زا  ار  تّما  داحتا  هتشک ، ار  هفیلخ  ناشرورس  اریز  ریخ ، ار  نانآ  رورس 
نانآ هک  دینادیمن  ایآ  دیاهدید ؟ ار  ام  رورس  نالتاق  ایآ  میهدیمن ، تبسن  وا  هب  ار  نآ  مه  ام  هتشکن ، ار  نامثع  هک  دنکیم  اعدا  ناترورس  »

خساپ تّما  اب  یگتسبمه  یلع و  اب  تعیب  هب  تروص  نیا  رد  مینک . صاصق  ات  دراپـسب  ام  هب  ار  نالتاق  دیاب  سپ  دنتـسه ؟ امـش  رورـس  نارای 
تمینغ ار  تصرف  هیواعم  یشکب »؟ ار  وا  یبای  تسد  رامع  رب  رگا  هک  يوشیم  دنسرخ  ایآ  هیواعم  : » دیسرپ طایتحایب  ثبش  داد .» میهاوخ 

: دهد ناشن  يوخدنت » بدایب و  یبارعا   » نیا هب  ار  دوخ  يوما  يدنسپدوخ  تسناوتیم  رگید  راب  وا  ماگنه  نیا  رد  درمش .
نوخ ربارب  رد  هک  نامثع ، رطاخ  هب  هن  ار  وا  دراپـس ، نم  هب  ار  هیمـس  رـسپ  ناتبابرا  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب  درادیمزاب ؟ نآ  زا  ارم  يزیچ  هچ  »

راهظا ثبش  مشکیم .» نامثع ، مالغ  لتان ،
______________________________
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. تفای دهاوخن  تسد  رامع  رب  هیواعم  هک  دروخ  دنگوس  درک و  یتفگش 
یلع ناوریپ  نیرترادافو  زا  یکی  نونکات  هک  هعیبر ، هک  تسنادیم  وا  دـناوخ . ارف  ار  هفـصح  نب  دایز  هیواعم  دـنتفر ، هیواـعم  شیپ  زا  نوچ 

اب ار  وا  هیواعم  دـیامزایب . ار  نداد  هوشر  دـیاب  يوما ، يرجات  ماقم  رد  دـشاب . هتـشاد  گـنج  رد  يرثؤم  شقن  دـناوتیم  هدوب ، مالّـسلا  هیلع 
هداد هانپ  ار  ام  رورـس  نالتاق  هدیرب و  ار  ام  اب  يدنواشیوخ  ياهدـنویپ  یلع  دـعب ، اّما  : » تفگ داد و  رارق  باطخ  دروم  هعیبر » ردارب   » ناونع
رهش ود  زا  یکی  متفای  رفظ  وا  رب  رگا  هک  منکیم  دهع  ییآ . نم  کمک  هب  تاهریـشع  هداوناخ و  اب  هک  میوجیم  دادمتـسا  وت  زا  نم  تسا .

نآ امش  و  مراد ، نشور  یلیلد  مراگدرورپ  زا  نم  وگب  : ) داد خساپ  نآرق  زا  ياهیآ  ندناوخ  اب  هعیبر  ردارب  مشخبب .» وت  هب  ار  هرـصب  ای  هفوک 
/ ماعنا دش ،» مهاوخن  ناراکهنگ  نابیتشپ  زگره  يدرک  اطع  نم  رب  هک  یتمعن  ساپ  هب  نم  راگدرورپ  يا  تفگ  دیناوخیم ...  غورد  ار  لیلد 

دوب هتـسشن  شرانک  رد  هک  ار  صاع  ورمع  اب  هیواعم  نخـس  الامتحا  وا  تفر . تساخرب و  تایآ  نیا  ندناوخ  زا  سپ  وا  (. 17 صصق / ، 57
تسد و دـنوادخ  دـهدیم . وا  هب  رتهب  یخـساپ  هک ؛ نآ  رگم  دـیوگیمن ، نخـس  نانآ  زا  یکی  اب  ام  زا  یـسک  زگره  : » تفگیم هک  دـینش 

«1 «. » تسا هناگی  ناشاهلد  هک  دنک  عطق  ار  ناشیاپ 
دزن هب  شیوخ  لوسر  ناونع  هب  ار  یملـس  سنخا  نب  دیزی  نب  نعم  يدـنک و  طمـس  نب  لیبحرـش  یـشیرق ، يرهف  هملـسم  نب  بیبح  هیواعم 

ار تیادـه  هار  هک  دوب  ياهفیلخ  نامثع  : » داد رارق  باطخ  دروم  نینچ  ار  ربمایپ  يومع  رـسپ  هملـسم ، نب  بیبح  داتـسرف . مالّـسلا  هیلع  یلع 
ار وا  دیدز و  نوخیبش  وا  رب  هکنآ  ات  دیدش  ایوج  ار  وا  گرم  دیدرک . راوشد  وا  رب  ار  یگدنز  نکیل  درک ، لمع  ادخ  باتک  هب  دیدرونرد ،

رانک تفالخ  بصنم  زا  ياهتشادن  یشقن  وا  لتق  رد  هک  یتسه  یعّدم  رگا  میشکب . ار  نانآ  ات  دیراپـسب  ام  هب  ار  نامثع  نالتاق  سپ  دیتشک .
شوماخ نم . يرانکرب  تموکح و  هب  هچ  ار  وت  ردامیب ، يا  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  یلع  دـننیزگرب .» ياهفیلخ  اروش ، ساسا  رب  مدرم  اـت  ورب 

شیوخ سلجم  زا  ار  وا  یلع  دندرک و  هلاوح  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  ییاهدیدهت  نانآ  يروآنابز .» هب  ار  نانخـس  نیا  دـیاشن  ار  وت  هک  وش 
. دنار نوریب 

دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  دراد . نآ  يارب  يرگید  خساپ  ایآ  دیـسرپ  یلع  زا  دیوگیم و  ار  شتـسود  نخـس  نامه  زین  وا  هک  تفگ  لیبحرش 
. دراد نآ  زا  ریغ  یخساپ  شرگید  تسود  وا و  يارب 

______________________________

.200 ص 196 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 3277 ؛ ص 3274 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص:315  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ره تخاس ، دوخ  نیـشناج  ار  رمع  وا  دندیزگرب و  تفالخ  هب  ار  رکب  وبأ  مدرم  هنوگچ  هکنیا  و  تفگزاب ، نانآ  يارب  ار  تفالخ  ناتـساد  وا 
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تیب لها  ام  هک  دنداهن  یـسک  شود  رب  ار  رما  نیا  سپـس  . » دندرک راتفر  یتسار  لدع و  هب  تّما  نایم  رد  دـنتفرگ و  شیپ  وکین  تریـس  ود 
مدرم زا  ياهدع  ماجنارـس  دش . مدرم  ضارتعا  بجوم  هک  درک  یلامعا  دیـسر و  تفالخ  هب  نامثع  سپ  میدوب . ماقم  نیا  هب  وا  زا  رتراوازس 

نآ رد  مدوب .» هتخاس  رانکرب  اغوغ  نیا  زا  ار  دوخ  نم  هک  یلاح  رد  دندش ، ریزارـس  نم  يوس  هب  مدرم  دعب  دنتـشک . ار  وا  دندیروش و  وا  رب 
وا زج  سک  چیه  ییاوشیپ  هب  تّما  دنتفگ  یتقو  دعب  اّما  دوب ؛ هدز  زابرـس  ادتبا  يو  دریذـپب ؛ ار  تعیب  هک  دـندوب  هتـساوخ  وا  زا  مدرم  ماگنه 

تفلاـخم درک . هدزتفگـش  ار  وا  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اـب  ادـتبا  هک  يدرم  ود  ندـیزگ  هراـنک  سپـس  تفریذـپ . ار  نآ  دوشیمن ، یـضار 
دوب یبازحا  نامیپمه  قیلط و  دنزرف  قیلط ، وا  تشادـن ؛ مدـقت  لضف  مالـسا  هب  يرادافو  نامیا و  رد  هک  دوب  یـسک  تفلاخم  اساسا  هیواعم ،

ار مالـسا  شیوخ  هدارا  فالخ  رب  هکنیا  اـت  دندیـشکن ، تسد  ناناملـسم  ادـخ و  لوسر  اـب  ینمـشد  زا  هاگچـیه  شاهداوناـخ  اـب  هارمه  هک 
ود نآ  دناوخ . ارف  نید  لوصا  يایحا  لطاب و  ندرک  نکهشیر  شربمایپ ، ّتنس  ادخ ، باتک  يوس  هب  ار  نانآ  ماگنه  نیا  رد  یلع  دنتفریذپ .

مرجم ناونع  هب  میوگیم  هن  دش و  هتـشک  هنامولظم  میوگیم  هن  : » داد خساپ  وا  دـش .» هتـشک  هنامولظم  نامثع  هک  هد  یهاوگ  : » دـنتفگ درم 
هیلع یلع  دندرک . كرت  ار  اجنآ  سپـس  مییوجیم و  يرازیب  هدـش ، هتـشک  هنامولظم  نامثع  دـهدن  یهاوگ  هک  ره  زا  دـنتفگ  دـش .» هتـشک 

دننادرگیم يور  وت  زا  هک  ینارک  شوگ  هب  ار  دوخ  زاوآ  يزاس و  اونـش  ار  ناگدرم  یناوتیمن  وت  : » درک توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  مالّـسلا 
دناهدروآ نامیا  تایآ ، هب  هک  دناسر  یناوت  یناسک  شوگ  هب  اهنت  ار  دوخ  زاوآ  ییامنهار . ناشیهارمگ  زا  ار  ناروک  یناوتیمن  وت  یناسرب .

تعاطا ناتقح و  راک  رد  امـش  زا  ناشتلالـض  رد  نانیا  اداـبم  : » تفگ درک و  شناراـی  هب  يور  سپـس  (. 81 - 80 لمن / . ) دنتسه ناملـسم  و 
«1 «. » دنشاب رتاشوک  ناتراگدرورپ 

هب ار  وا  توعد  هک  دراد  مالعا  نایماش  هب  داد  نامرف  یمشج  ثراح  نب  دثرم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  مرحم ، رخآ  زور  رد  دیـشروخ  بورغ  اب 
، دیدرشف ياپ  یهارمگ  رد  دیتفریذپن و  ادخ  باتک 

______________________________

[. ص 2521 هدنیاپ ، مساقلا  وبا  همجرت  ج 6 ، يربط ، خیرات  . ] 202 ص 200 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 3297 ؛ ص 3277 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص:316  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دنتفریم نادیم  هب  هاپس  ود  ره  یلاع  ناهدنامرف  دعب ، هبنش  هس  ات  هبنشراهچ  زا  رفص ، هام  لوا  زور  تفه  یط  « 1 . » دیشاب گنج  يایهم  سپ 
نب دمحم  مراهچ  زور  دندرکیم . یهارمه  رازراک ، هصرع  نامزتلم  نوچمه  یکدـنا ، هورگ  اهنت  ار  نانآ  دادیم ؛ خر  ییاهگنج  زور  ره  و 

تیوه زا  هکنآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما  تفریذـپ ، دـمحم  دـش . يورایور  دـیبلطیم ، هزرابم  هب  ار  وا  هک  رمع ، نب  هللا  دـیبع  اب  هّیفنح 
هزرابم وا  اب  تسین  روبجم  هک  داد  خساپ  رمع  دنزرف  دش . هللا  دیبع  اب  هزرابم  بلطواد  دوخ  دناوخ و  ارف  ار  شدـنزرف  دـش ، علطم  نایوجمزر 
هزراـبم وا  اـب  وت  رگا  : » داد خـساپ  یلع  تسا ؟ هدـش  هللا  دـیبع  اـب  شاهزراـبم  عناـم  ارچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  دـمحم  تشگزاـب . سپـس  دـنک و 

راکیپ قساف  نیا  اب  دوخ  وت  ردپ ، يا  : » داد خساپ  دمحم  دشکن .» ار  وت  وا  هک  متـشادن  نانیمطا  اّما  یـشکب ، ار  وا  هک  متـشاد  دیما  يدرکیم 
يا : » تفگ وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  يریذپب .» ار  نآ  متـشادیمن  تسود  دوب ، هدیبلط  هزرابم  هب  ار  وت  شردپ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  ینکیم ؟

. دنتفرگن رارق  رگیدکی  يورایور  زور  نآ  رد  نایوجگنج  سپس  نکم » دای  یکین  هب  زج  شردپ  زا  مدنزرف ،
دیلو دش . کیدزن  دیلو  هب  سابع  نبا  تفرگرد . تخس  یگنج  دندش . يورایور  رگیدکی  اب  هبقع  نب  دیلو  سابع و  نب  هّللا  دبع  مجنپ  زور 

! سابع نبا  : » تفگ نینچ  دوب  هدـناوخ  ادـخ  هناخ  ناریاز  يارب  وا  فرط  زا  ار  نامثع  همان  هک  سابع ، نبا  هب  داد و  مانـشد  بلطملا  دـبع  هب 
تـسد دیتسجیم  هچنآ  هب  دنک ؟ راتفر  هنوگچ  امـش  اب  ادخ  دینکیم  رکف  دیتشک . ار  ناتیاوشیپ  دیدیرب و  ار  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  امش 

. دیدیسرن دیتساوخیم  هچنآ  هب  دیتفاین و 
شتراهم هب  ات  تشاد  يرتشیب  نانیمطا  شاینهددب  هب  هک  دیلو  اّما  دیبلط ، هزرابم  هب  ار  وا  سابع  نبا  دنک .» يرای  ار  ام  دوبان و  ار  امـش  ادخ 

نایراق زا  یهورگ  وا و  دوب ؛ ارجام  دـهاش  هیواعم ، هاپـس  رد  حاّبـص  نب  ۀـهربا  نب  رمـش  وبا  « 2 . » دـیزرو يراددوخ  راک  نیا  زا  گـنج ، رد 
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«3 . » دش هتشک  نیفص  گنج  رد  سپس  رمش  وبا  دنتسویپ . مالّسلا  هیلع  یلع  هب  زور  نآ  رد  ماش  لها  نآرق 
تیاور هب  انب  دش . زاغآ  رفص ، متشه  هبنشراهچ ، رد  رایع  مامت  تروص  هب  نیفص  گنج 

______________________________

ص 203. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 3282 ؛ ص 3281 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
.222 ص 221 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 3285 ؛ ص 3285 - ج 1 ، يربط ، ( 2)

. دناوخ رمش » وبا   » دیاب ار  رمش »  » ترابع ود  ره  رد  . 369 ص 222 ، نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 3)
ص:317  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

لاح نیا  اب  « 1 . » تفای همادا  هعمج  رهظ  ات  بش  زور و  هس  گنج  نیا  دناخیرات ، یلصا  ّتنـس  ناگدنیامن  هک  يدقاو ، فنخم و  وبا  یبعش ،
: دیوگیم تسا  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نایوجگنج  فص  رد  هک  وا  دسریم ؛ يزبا  نب  نمحرلا  دبع  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تیاور 

نیا زا  یضعب  دنیوگیم ؛ نخس  لیصفت  هب  گنج  عیاقو  هرابرد  عبانم  نیا  « 2 . » دیشک لوط  هبنش  حبص  ات  زور  راهچ  تّدم  هب  نیفص  گنج 
ار گنج  تالوحت  رد  یلصا  تاکن  اّما  تسا ، مالسا  ردص  خیرات  رد  زاستشونرس  گنج  نیا  یسامح  ّتیهام  رگنایامن  ياهناسفا و  رابخا 

دیاب دشاب ، هتـشذگ  یمهم  عیاقو  نودب  « 3 ، » دنرادیم نایب  لومعم  ياهتیاور  هک  روط  نآ  هبنـشراهچ ، زور  رگا  دومن . ناوت  زاب  يراوشدـب 
قافتا زور  کی  رد  دـنرادیم ، نایب  عبانم  نیا  هک  نانچ  هدـمع ، تالوحت  تسا  دـیعب  اریز  هتفای ؛ همادا  هبنـش  زور  ات  گنج  هک  داد  لاـمتحا 

. مینک ثحب  لیصفت  هب  عوضوم  نیا  هرابرد  هک  تسین  نآ  لاجم  اجنیا  رد  لاح ، ره  هب  دشاب . هداتفا 
پچ حانج  هدنامرف  هملـسم ، نب  بیبح  ربارب  رد  تشاد ؛ هدـهع  هب  ار  یلع  هاپـس  تسار  حانج  یهدـنامرف  لیدـب  نب  هّللا  دـبع  هبنـشجنپ  زور 

دنتسیاب و وا  ربارب  رد  داد  نامرف  شاهژیو  نازابرس  هب  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  درک . يورشیپ  بوخ  هیواعم  همیخ  تمـس  هب  لیدب  نبا  هیواعم .
. درب شروی  نانآ  رب  ورین  مامت  اب  هک  داتسرف  ماغیپ  هملسم  نب  بیبح  يارب  نمض  رد 

دـصیس ای  هاجنپ  تسیود و  اب  هارمه  لیدب  نبا  طابترا  و  دـش ، هدـنار  بقع  هب  دوب ، هدـش  لیکـشت  اهینمی  زا  اتدـمع  هک  یلع ، تسار  حانج 
، داتسرف نانآ  ینابیتشپ  هب  راصنا  اب  ار  فینح  نب  لهس  مالّسلا  هیلع  یلع  دندیشاپ . مه  زا  الماک  سپس  دش و  عطق  یلع  رکشل  اب  نآرق  يراق 
هب ریزگان  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـسشن و  بقع  زین  زکرم  رد  نایرـضم  دندش . هدنار  دربن  نادـیم  زکرم  تمـس  هب  نایماش  طسوت  مه  نانآ  اّما 

ینادرم ات  داتسرف  رتشا  دزن  ماگنه  نیا  رد  یلع  دندرک و  یگداتـسیا  هعیبر  اّما  دروآ . يور  دوب  هدش  لیکـشت  هعیبر  زا  رتشیب  هک  پچ  حانج 
دهد شیارآ  هرابود  ار  تسار  حانج  تسناوت  نادمه ، جحذم و  ینابیتشپ  اب  رتشا  دهد . شیارآ  تسار  حانج  رد  دندوب  هتسشن  بقع  هک  ار 

. دندوب هدش  رطاخهدوسآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ندوب  هدنز  ربخ  زا  هک  دیـسر  شنادرم  لیدب و  نبا  هب  رهظ  زا  دعب  رد  نایماش ، ندنار  بقع  اب  و 
هب زاب  رتشا  هیصوت  مغر  هب  لیدب  نبا 

______________________________

.323 ص 318 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 369 ؛ نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ص 3327 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
.194 ص 193 - خیرات ، هفیلخ ، ( 2)

ص 305. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 230 ؛ نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 3289 ؛ ص 3287 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
ص:318  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دنچ هارمه  هب  دـندرک و  شاهرـصاحم  ریدـقت ، ره  هب  دریگب . ار  ورمع  وبا  شردارب  نوخ  صاصق  تساوخیم  وا  تفر . شیپ  هیواـعم  فرط 
«1 . » دش هتشک  شنارای  زا  نت 

میلـست نانآ  رگا  دروآ . شروی  یلع  پچ  حانج  رد  هعیبر  رب  نونکا  هک  تفرگ  میمـصت  وا  دـش . ماـمت  هیواـعم  عفن  هب  ـالک  زور  نآ  ارهاـظ 
دریگ و هدهع  رب  ار  ءابهش ، وا ، نیگنس  هژیو و  هاپـس  یهدنامرف  ات  تساوخ  رمع  نب  هللا  دیبع  زا  دشیم . کیدزن  نایماش  يزوریپ  دندشیم ،
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الامتحا اریز  دـشاب ، هدرک  هدزتفگـش  ار  وا  تیلوئـسم ، نیا  نتفرگ  هدـهع  هب  رد  يو  باختنا  هک  دـسریم  رظن  هب  دوش . هدامآ  هلمح  يارب 
یهدنامرف نتفرگ  هدـهع  هب  رد  دـندوب ، نامثع  یهاوخنوخ  یلـصا  نایعدـم  زا  هک  يوما  نادـناخ  ياضعا  زا  یـضعب  هک  هدرکیم  ساسحا 

نب یناه  هعیبر ، رادمان  ياوشیپ  رتخد  هک  شرـسمه  راکتمدخ و  ياهرادشه  هب  تفر و  شیپ  هب  همه ، نیا  اب  دندوب . رتهتـسیاش  وا  زا  گنج 
هب فورعم  روکان ، نب  عفیمـس  عالکلا  وذ  یهدنامرف  هب  هلیبق  نیا  زا  یهاپـس  اب  هارمه  صمح  دـنمتردق  درم  ریمح  داهنن . یعقو  دوب ، هصیبق 

دنتسشن بقع  نایماش  تسکش . مهرد  هعیبر  فوفـص  شروی ، نیتسخن  راشف  هجیتن  رد  دوب . هتفرگ  رارق  هعیبر  ربارب  رد  نونکا  ریمح  هاشداپ 
دلاخ دندرک . اهر  ار  گنج  هنحص  دنتشگزاب و  هک  یکدنا  هورگ  زج  هب  دندرک ، یگداتسیا  هعیبر  دنتشگزاب . هرابود  شروی  يارب  سپـس  و 

هتـسشن بقع  هک  یناسک  هب  دننکیم ، یگداتـسیا  هعیبر  نارادمچرپ  دـید  نوچ  اّما  تفر ، نانآ  یپ  رد  هعیبر ، هدـنامرف  یـسودس ، رّمعم  نب 
«2 . » دندرگزاب هک  داد  ادن  دندوب 

______________________________

هّللا دبع  ردارب  نمحرلا  دبع  یبلک ، نبا  هتفگ  هب  . 247 - 245 ، 234 ص 233 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 3299 ؛ ص 3289 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
دییأت ار  نآ  يراصنا  هّیزغ  نب  جاـجح  زا  يرعـش  تیب  ارهاـظ  (. 40 ص 39 - ج 4 ، ۀباصا ، رجح ، نبا   ) دـش هتـشک  گنج  رد  زین  لیدـب  نب 

، حرش دیدحلا ، یبا  نبا   ) دش هتـشک  لمج  گنج  يادتبا  رد  يو  فنخم ، وبا  تیاور  هب  انب  اما  ص 320 .) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دنکیم
(. ص 111 ج 9 ،

نایم رد  بولطمان  يوحن  هب  اراکـشآ  ار  رمعم  نب  دلاخ  تیاور  نیا  ص 291 . نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 3313 ؛ ص 3312 - ج 1 ، يربط ، ( 2)
هتـساوخیم اهنت  وا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  عافد  دوخ  زا  دلاخ  هک  دوشیم  هتفگ  دنوشیم . رارف  هدامآ  همه  زا  شیپ  هک  دربیم  مان  یناسک 

؛ دـهدیم رارق  دـیدرت  دروـم  سیق ، نب  ثعـشا  لـثم  ار  یلع  هب  وا  يراداـفو  یلـصا  تیاور  دـنزیرگن . هک  دریگب  ار  ناگدـنمزر  وـلج  تسا 
شرازگ دـندوب . نایماش  اب  گنج  هکراتم  داهنـشیپ  لوبق  رادـفرط  هک  دنتـشاد  ترهـش  یناسک  نایم  رد  رفن  ود  ره  هک  لیلد  نیا  هب  الامتحا 
هبتاکم یناـهنپ  روط  هب  هیواـعم  اـب  هک  دـندرک  مهتم  ار  وا  یـسودس ، روث  نب  قیفـش  هلمج  زا  دـلاخ ، هلیبق  نادرم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش 

. دنکیم
ص 3310- ج 1 ، يربط ،  ) تفریذـپ اهنآ  بذـک  رد  ار  شدـنگوس  اما  درک ، وجوسرپ  وا  زا  اهاعدا  نیا  تقیقح  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

هرکاذم نایوما  اب  دوخ  حلص  قفاوت  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  یتقو  هک  دوشیم  هتفگ  (. 288 ص 287 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 331 ؛
، يرذالب . ) دش هیواعم  میلست  هعیبر  مان  هب  هک  دوب  یسک  نیلوا  دلاخ  درک ،

ص:319  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا يرثا  رگید  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دندنویپب ، نایوجگنج  هب  ات  تساوخ  سیقلا  دـبع  هلیبق  زا  یفوک  نایعیبر  ياوشیپ  هفـصخ ، نب  دایز 

. دنام دهاوخن  یقاب  لئاو  نب  رکب  هلیبق 
درک و رییغت  عاضوا  « 1 . » دـندش هتـشک  ود  ره  رمع  نب  هللا  دـیبع  عالکلا و  وذ  هک  دـییاپن  يرید  درک و  لمع  وا  تساوخرد  هب  سیقلا  دـبع 
رد « 2 . » درب هانپ  شهاپـس  ياهرداچ  زا  یکی  هب  تخیرگ و  دوخ  همیخ  زا  هیواعم  دندش . هدـنار  بقع  دوخ  ياههاگودرا  فرط  هب  نایماش 

باکر رد  صاقو ، یبا  نب  ۀـبتع  نب  مشاه  تشاد و  نس  لاس  دون  زا  شیب  دـناهتفگ  هک  رـسای  رامع  زور ، نآ  رد  گـنج  رگید  ياـههنحص 
يرطاق رب  ناراکتمدخ  زا  رفن  دنچ  اب  هارمه  هللا  دیبع  رسمه  هّیرحب ، دنتسشن ، بقع  نایهاپس  نوچ  هاگنابش  دندش . هتـشک  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ار امش  دنوادخ  تفگ  داتـسرف و  دورد  نانآ  رب  دوخ  ياهلیبق  هیحور  اب  اقیقد  وا  تفر . یلع  هاگودرا  رد  شاهلیبق  دارفا  يوس  هب  دش و  راوس 
هزاـجا وا  هب  دـنتفگ و  دـمآشوخ  دوخ  گرزب  ياوشیپ  رتخد  هب  ناـنآ  منیبب . ار  امـش  يراوخ  متـشادیمن  تسود  زین  نم  تخاـسن و  راوخ 

سپس دننک . نفد  نآ  رد  ار  وا  دننکب و  وا  يارب  يروگ  داد  روتسد  شناراکتمدخ  هب  هیرحب  دربب . ار  شیوخ  هتخابناج  رـسمه  دسج  دنداد 
«. 3  » تفر دناوخ و  وا  ياثر  رد  ار  لیعج  نب  بعک  رعش  زا  تیب  ود 
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تـسا دیعب  و  دروآ ؛ دورف  وا  رکیپ  رب  یـسایس  ياهبرـض  هک  تفگ  دیاب  هیواعم ، صخـش  رب  ياهبرـض  مییوگن  رگا  رمع ، نب  هللا  دیبع  گرم 
دوب هتـسویپ  هیواعم  هب  لیلد  نیا  هب  اهنت  وا  هچرگ  دـبای . ییاهر  وا  تسد  زا  تسا  هتـساوخ  هیواعم  دناهتـشادنپ - شاهداوناخ  هک  نانچ  هک -
دوب یتجح  اهنت  وا  نایوما  ياعدا  هب  فصولا  عم  دوب ، هدرکن  تیامح  دش  بکترم  هللا  دـیبع  هک  یلتق  هس  هب  تبـسن  نامثع  وفع  زا  یلع  هک 

نیتسخن دنمهوکش  تفالخ  تسناوتیم  هک 
______________________________

(. ص 39 ج 3 ، باسنا ،
هتشک نیفـص  گنج  رد  ود  ره  رغـصا  دیز  شاینت  ردارب  هللا و  دیبع  هکنیا  رب  ینبم  ص 654 ) هنیدم ، خیرات   ) هّبش نبا  راکـشآ  ترابع  ( 1)
تسا هتفر  راک  هب  لتق »  » درفم تروص  هب  هک  هدش  هتفرگ  دعس  نبا  زا  نتم  نیا  تسا . هینثت  تروص  هب  التق »  » ندناوخ طلغ  ساسا  رب  دندش ،

. تسا هتشاد  روضح  گنج  رد  رغصا  دیز  هک  دوشیمن  رکذ  اجچیه  رد  ص 190 .) ، 1 ج 3 / تاقبط ، )
همادا ار  گنج  رگا  هک  داد  هدعو  وا  هب  داتـسرف و  رمعم  دزن  ار  يدرف  هیواعم  هک  دوشیم  هتفگ  . 307 ص 306 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

. درک يریگولج  گنج  همادا  زا  دلاخ  ناس  نیدب  داد . دهاوخ  وا  هب  ار  ناسارخ  تموکح  دهدن 
سپـس تخیرگ و  یلحم  هب  گنج  یط  هیواعم  هکنیا  لاـح ، ره  رد  دـناهدز . وا  رب  شنادـقتنم  هک  تسا  ییاـهتمهت  هلمج  زا  نیا  دـیدرتیب ،

. تسا هدرک  فارتعا  نادب  مه  دوخ  وا  تسا و  دنتسم  الماک  تشگزاب ،
ص 326. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص:320  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

« يدرمکین دنزرف  يدرمکین   » ناونع اب  وا  زا  دندوب و  هتـشاد  یمارگ  ار  وا  روضح  هنارختفم  هیواعم  نادرم  دزاس . یلجتم  یلع  ربارب  رد  ار 
هب رتمک  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ندروخ  تسکش  زا  سپ  شیرق ، هک  تخاسیم  راکـشآ  ناگمه  يارب  شروضح ، مدع  دندرکیم . دای 

«1 . » دنراد لیامت  هیواعم  زا  ینابیتشپ 
حتف ات  مرتنامداش  عالکلا  وذ  ندش  هتـشک  زا  نم  : » تفگ دوخ  نادمتعم  هب  هیواعم  هک  تسا  تیاور  دوب . يرگید  هلأسم  عالکلا  وذ  گرم 

یهاشداپ يایحا  دـیما  هک  دـیامنیم  نینچ  تشاد و  ماش  حـتف  رد  ياهدـمع  شقن  ریمح » هاشداپ  ، » عالکلا وذ  دـشیم .» نکمم  رگا  رـصم ،
دروم درکیم و  تفلاخم  وا  اـب   » اریز تشاد  ترفن  وا  زا  هیواـعم  تسا . هدـنارورپیم  رـس  رد  مالـسا ، ییاورناـمرف  ریز  ار ، قشمد  ناـیریمح 

رد مه  دوب ، هدرک  ینابیتشپ  هیواعم  یگنج  تسایس  زا  نیفص  گنج  زا  شیپ  عالکلا  وذ  نونکا  همه  نیا  اب  « 2 . » دوب صمح  مدرم » تعاطا 
، لاح نیع  رد  دشاب . هدروآ  لمع  هب  وا  زا  مه  ییاهریدقت  دیاب  الامتحا  هیواعم  نیاربانب  شیاهینزیار . رد  مه  نیشتآ و  یمومع  ياهینارنخس 

ياـههرهچ زا  رگید  یکی  نآ  زا  شیپ  زور  کـی  ـالامتحا  صمح ، ریمح  هلیبـق  دوـب . هفرط  کـی  دبتـسم  ياورناـمرف  نیا  هاـگن  زا  يراداـفو 
ود گرم  « 3 . » دوب هداد  تسد  زا  ار  ناهلا ، ياوشیپ  میلظ ، وذ  بشوح  مان  هب  دوخ  هتسجرب 

______________________________

مالّسلا هیلع  یلع  ردارب  لیقع ، هک  دنکیم  اعدا  وا  تسا ؛ هدرک  حرطم  نیفـص  گنج  تیهام  هرابرد  ار  یطلغ  الماک  هاگدید  نزواهلو  ( 1)
نیفـص گنج  رد  لیقع  ص 52 .) نآ ، طوقـس  برع و  يروتارپـما   ) دـندیگنج ناـیماش  فرط  زا  رمع ، رکب و  وـبأ  هـفیلخ ، ود  نادـنزرف  و 

نمحرلا دبع  تسا . هدوب  نمحرلا  دبع  الامتحا  رکب  وبأ  دنزرف  زا  نزواهلو  دوصقم  (. 359 ص 358 - باتک ، نیمه  ك : ر .  ) درکن تکرش 
هکلب ندیگنج  يارب  هن  ار  وا  هشیاع  شرهاوخ  تفای . روضح  رصم  حتف  تهج  ورمع  هاپـس  رد  اهدعب  اما  تشادن ، روضح  نیفـص  گنج  رد 
دقتنم یلـصا و  نافلاخم  زا  یکی  سپـس  نمحرلا  دـبع  ص 365 .) باتک ، نیمه  ك : ر .  ) دوب هداتـسرف  دـمحم  شردارب  ناـج  ظـفح  يارب 

- تخانـشیم شردپ  عورـشمان  دـنزرف  ار  دایز  هکنیا  رد  ار - هیواعم  ياعدا  و  درمـش ، دودرم  ار  تیمکح  وا  دـنام ؛ یقاب  هیواعم  ياهراتفر 
،189 ، 179 ص 178 - هشئاـع ،...  توبا ،  ) تشاد غیرد  وا ، عـیمطت  رد  هیواـعم  ياهـشالت  مغر  هب  دـیزی ، زا  ار  شیوـخ  تعیب  تفریذـپن و 
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دزن یماغیپ  اب  ار  ریشب  نب  نامعن  هیواعم  یتقو  دندشیم . هتخانش  فرطیب  هیواعم  یلع و  نیب  عازن  رد  رمع ) لآ   ) رمع نادناخ  (. 196 - 194
باطخ نب  رمع  يالوم  ار  دوخ  طایتحا  تهج  وا ، دوخ  تیاور  هب  انب  دـش ، هجاوم  درم  ود  اـب  كوبت  کـیدزن  شهار  رد  داتـسرف و  هشیاـع 

(. 1068 ص 1067 - ۀنیدملا ، خیرات  هبش ، نبا   ) دناهدوب نامثع  ناوریپ  نانآ  هک  دیمهف  نامعن  دعب  اما  درک ؛ یفرعم 
. تسا نیفص  رد  نامثع  هفیلخ  نادنزرف  تبیغ  دندرکن ، ینابیتشپ  قیلط  هیواعم  زا  هنیدم  یبهذم  تالیکشت  هکنیا  رب  رتراکشآ  لیلد  یتح 

ص 303. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، . 184 ص 183 - ياهفشاکم ،»...  ياهییوگشیپ  ، » گنولدام ك : ر . ( 2)
راکشآ يرقنم  باتک  رد  یتیاور  زا  ارهاظ  دش ، هتشک  لیدب  نب  هّللا  دبع  ناونع  اب  زور  نامه  رد  بشوح  هک  نیا  ( 3)

ص:321  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » تشاد تیاکح  نانآ  یسایس  رابتعا  تّدمدنلب  شهاک  زاغآ  زا  نانآ  ياوشیپ 

رد یلصا  فیرح  ود  نیب  ياهزرابم  تسناوتیم  یگنج  نینچ  اب  الامتحا  تفای . همادا  اهراتـشک  تشاد و  نزاوتم  یتیعـضو  گنج  ناسنیدب 
، دندوب هدرک  حرطم  نوگانوگ  ياهتروص  هب  هیواعم  ناوریپ  زا  یضعب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ار  عوضوم  نیا  دماجنیب . هحلاصم  هب  هظحل  کی 

هتـشک زا  هک  يریمح ، ياورنامرف  نیرخآ  هون  يریمح ، حاّبـص  نب  ۀـهربا  تفریمن . راب  ریز  هجو  چـیه  هب  جنرطـش ، هرهم  هاش  هیواـعم ، اـّما 
لح و رگیدکی  اب  هزرابم  اب  ار  گنج  هدنامرف ، ود  هک  درک  داهنـشیپ  نانآ  هب  یقطن  رد  دوب ، هدش  كانمیب  شنادرم  زا  يدایز  دادـعت  ندـش 

فـص تشپ  دینـش  ار  نخـس  نیا  هیواعم  یتقو  درک . دنهاوخ  ینابیتشپ  دروآرد  ياپ  زا  ار  دوخ  فیرح  هک  سک  ره  زا  نانآ  دننک و  لصف 
ههربا زا  ناـیماش  لاـح ، نیا  اـب  تسا .» هدروخ  ناـکت  ههربا  زغم  منکیم  ناـمگ  : » تفگ دـندوب  وا  هارمه  هک  ناـنآ  هب  تفر و  ناـیوجگنج 
زابرس نت  هب  نت  دربن  زا  هیواعم  نوچ  تسا . نامدرم  نیرترب  هلمج  زا  يرابدرب ، تسرد و  هشیدنا  نید ، رد  وا  هک  دنتفگ  دندرک و  ینابیتشپ 

هک دنتفگ  وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نارای  دش . مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هزرابم  بلطواد  وا  ياج  هب  رماع ، ونب  زا  یقـشمد ، دوواد  نب  ةورع  دزیم ،
مـشخ هب  درم  نیا  زا  هک  ياهزادنا  هب  زور  نیا  رد  هک  داد  خساپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما  هنم ؛ یعقو  تسین  وت  ياتمه  هک  ناویح  نیا  راتفگ  هب 
ماقتنا ددصرد  هک  زین  هورع  يومع  رـسپ  درک . شمینود  طسو  زا  دش و  يورایور  وا  اب  ترـضح  نآ  ماهدشن . نیگمـشخ  هیواعم  زا  ماهدمآ 

«2 . » دربن شیپ  زا  يراک  دمآرب 
اهراتفگ و نیب  هیواعم  ارهاظ  دنگنجب . ناشدنواشیوخ  زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  نارگید  هک  دـندادیم  حـیجرت  مه  يوما  نادـناخ  ناگدازریما 

ناورم زا  هک  دناهتفگ  دنشاب . هتـشاد  لاعف  یـشقن  گنج  رد  هک  دنک  دعاقتم  ار  نانآ  دیـشوک  هدوهیب  دوب و  هدید  يراگزاسان  ناشیاهراتفر 
ناورم دریگ . هدهع  هب  رتشا  دض  رب  ار  بصحی  عالک و  ناراوس  یهدنامرف  ات  تساوخ 

______________________________

زا شیپ  عالکلا  وذ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  ص 364  نامه ، رد  رتشا  کلام  هب  بوسنم  راعشا  رد  . 401 ص 400 - نیفص ، ۀعقو  دوشیم ،
. دناوخ هدعب »  » دیاب الامتحا  ار  هلبق » ، » دش هتشک  بشوح 

یمخز ار  وا  ینادمه  سیق  نب  دیعس  هک  دوب  یمرضح  نب  ورمع  دش ، هتـشک  نیفـص  گنج  رد  هک  صمح  زا  يرگید  رادمان  صخـش  ( 1)
دوب و هدـیبع  وبا  ییاورنامرف  نامز  رد  صمح  ناـنکاس  نیتسخن  زا  وا  ص 322 .) ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ص 194 ؛ خـیرات ، هفیلخ ،  ) درک

(. 5 ص 4 - ج 5 ، ۀباصا ، رجح ، نبا   ) تشاد قلعت  هیما  نب  برح  یلاوم  مان  بحاص  نادناخ  هب  الامتحا 
دنکیم رکذ  ياهتسجرب  نایماش  هلمج  زا  ار  یقشمد  دوواد  نب  ةورع  ص 194 ) خیرات ،  ) هفیلخ . 459 ص 457 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

. دندش هتشک  نیفص  گنج  رد  هک 
ص:322  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دهاوخیم هیواعم  رگا  دنک . یتساوخرد  نینچ  دهدیم ، لوپ  وا  هب  هنادنمتواخس  هک  صاع ، ورمع  زا  هک  درک  هیـصوت  هیواعم  هب  يدرـس  اب 
وا گنـسمه  لام  زا  تیمورحم  رد  ار  ورمع  هکنیا  ای  دنک و  راتفر  ورمع  اب  ربارب  وا  هب  لام  ندیـشخب  رد  دـیاب  ادـتبا  دوش ، لمع  دراو  ناورم 
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شیارب نتخیرگ  يروخ ، تسکـش  رگا  دروآ و  دـهاوخ  تسد  هب  ییـالاب  ماـقم  ورمع  يوـش ، زوریپ  رگا  تفگ  هیواـعم ] هب   ] ناورم دزاـس .
«1 . » دوب دهاوخ  ناسآ 

ناورم هبقع و  نب  دـیلو  دنخـشیر  اب  زین  دـبلطب ، زرابم  قارع  نایـشیرق  ناـیم  رد  شنادـنواشیوخ  زا  یکی  هکنیا  رب  ینبم  هیواـعم  تساوخرد 
يدرف ماقم  رد  هدعج ، هکنیا  دییأت  اب  تفریذپ ؛ هیواعم  داد و  ار  هریبه  نب  ةدـعج  اب  هزرابم  داهنـشیپ  هیواعم ، ردارب  هبتع ، اّما  « 2 . » دش هجاوم 

هب مالّـسلا  هیلع  یلع  دیآ . شیپ  هک  تساوخ  هدعج  زا  دمآ و  نوریب  هاگحبـص  هبتع  تسا . دنمتفارـش  ییاتمه  یمـشاه ، يردام  اب  یموزخم 
هک تفگ  درک و  توعد  هزرابم  هب  ار  هدعج  هبتع  دنهد . شوگ  ناشنانخـس  هب  ات  دندمآ  درگ  مدرم  دنک و  رادـید  وا  اب  ات  داد  هزاجا  هدـعج 
هب [: » داد همادا  هبتع  . ] دـگنجیم نیرحب ، ياورناـمرف  هملـس ، یبا  نب  رمع )  ) شیومع و  یلع )  ) شاییاد هب  قشع  ببـس  هب  اـهنت  هدـعج ]  ] وا

هیواعم اّما  دوبن . راک  رد  نامثع  هلأسم  رگا  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  زا  رتراوازـس  تفالخ  رد  هیواعم  هک  میرادنپیمن  نینچ  ام  دنگوس . ادخ 
ماش رد  يدنمورین  درم  چیه  دنگوس ، ادخ  هب  اریز  ياشخبب ؛ رظن  نیا  زا  ار  ام  سپ  دندونشخ ، وا  زا  ماش  مدرم  اریز  تسا ، رتراوازـس  ماش  رب 

زا امـش  زا  شیب  ام  دوشیمن . تفای  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  رترواگنج  یـسک  زین  قارع  رد  و  دـشابن ، هیواعم  زا  رتيدـج  راـکیپ  رد  هک  تسین 
اّما دشاب ، مدرم  رب  ندرک  تموکح  يارب  مدرم  نیرتهتسیاش  ناناملـسم  بلق  رد  هک  یلع  يارب  تسا  تشز  هچ  میربیم . نامرف  دوخ  يالوم 

«. دنک دوبان  ار  برع  دسریم  تردق  هب  یتقو 
وا نوچ  یسک  وت  رگا  ماییاد ، هب  تبسن  مایتسود  دروم  رد  اّما  : » داد خساپ  هدعج 

______________________________

ص 439. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
هب هبتع  نآ  رد  هک  دـیوگیم  نخـس  نیفـص  رد  هیواعم  روضح  رد  نارگید  هبقع و  نب  دـیلو  نایفـس ، وبا  نب  ۀـبتع  عاـمتجا  زا  يرذـالب  ( 2)

هناشن نانآ  يوس  هب  ار  شیوخ  ماقتنا  ریشمش  دیاب  هک  تفگ  هیواعم  دنکیم . هراشا  ردب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يوما  ناگدشهتشک 
هت رد  يرام ]![  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  وا  تفرگ . رخـسمت  هب  ار  هیواعم  داهنـشیپ  نآ  رد  هک  دورـس  يرعـش  تساخرب و  دیلو  هاگنآ  دنریگ .

، هیواعم اما  دز ، ادص  گنج  رد  ار  هیواعم  یلع  هک  دـش  روآدای  دوب و  دـهاوخن  نآ  يارب  ییوراد  دـنز  شین  رگا  هک  درک  فیـصوت  ياهرد 
(. 118 ص 117 - ج 4 ، باسنا ،  ) دیزرو يراددوخ  خساپ  زا  دینش ، ار  یلع  يادص  هچ  رگا 

ص:323  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نم يارب  داهج  و  تفای ، ناوتن  ار  وا  زا  رتهبترمدنلب  هک  میوگب  دـیاب  هملـس  نبا  هرابرد  يدرکیم . شومارف  ار  نایفـس ) وبا   ) تردـپ یتشاد ،

ياضر هرابرد  دنرادن . رظن  فالتخا  دروم  نیا  رد  رفن  ود  یتح  هیواعم ، هب  تبـسن  یلع  ندوب  لضفا  هرابرد  تموکح . زا  تسا  رتدنیاشوخ 
مالّسلا هیلع  یلع  زا  رتيدج  ماش  رد  يدرم  چیه  هک  تنخـس  نیا  هرابرد  میتفریذپن . ام  اّما  دیداد ، اضر  نآ  رب  مه  زورید  ماش ، رب  ناتزورما 

اریز دـشاب ، نینچ  هک  تسا  هتـسیاش  دـنکیمن ، يربارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تیّدـج  رد  قارع  رد  يدرم  چـیه  دوشیمن و  تفای  گنج  رد 
اّما و  تسا . لطاب  لـها  شـالت  زا  رتهب  قح  لـها  ّتین  دـنامیمرد ؛ دوخ  کـش  اـب  هیواـعم  و  دوریم ، شیپ  دوخ  نیقی  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

شسرپ وا  زا  دنکیم  توکس  یتقو  دنگوس ، ادخ  هب  دیرتربنامرف  یلع  هب  تبسن  ام  اب  هسیاقم  رد  هیواعم  هب  تبسن  امش   » هک تیاعدا  هرابرد 
هتـشاد ررقم  ار  ندرک  راکیپ  نتـشک و  دـنوادخ  برع ، نتـشک  هرابرد  اّما  میزرویمن . تفلاخم  وا  اـب  دـیوگیم  نخـس  یتقو  و  مینکیمن ،

دادن و خساپ  هدعج  تفگ . ازسان  هدعج  هب  دش و  نیگمشخ  هبتع  ماگنه  نیا  رد  دوریم .» ادخ  يوس  هب  دوش  هتـشک  قح  هب  هک  ره  و  تسا .
دزا و نوکـس ، نادرم  زا  ياهدـع  اب  هارمه  دروآ و  درگ  ار  شیوخ  نادرم  نابـسا و  همه  هبتع  دـندش . دربن  هدامآ  ود  ره  سپـس  تشگزاـب .
. دندرک یگداتسیا  یتدم  نایهاپـس  دندش و  يورایور  رگیدکی  اب  نانآ  دش . هدامآ  دوخ  گرب  زاس و  همه  اب  زین  هدعج  تفر . شیپ  فدص 
رد ینـش  روعا  یـشاجن و  تخیرگ . هیواعم  دزن  تعرـسب  درک و  اهر  ار  شناراوس  دش ، كانمیب  هبتع  اّما  دـیگنج . زور  نآ  رد  دوخ  هدـعج 

«1 . » دنتفای یلاع  یتصرف  هدعج  حدم  وا و  وجه 
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تلاخد گنج  رد  هاگهگ  تراظن و  نایماش  گنج  لک  يربهر  رب  ماـش ، ماـظن  هراوس  هدـنامرف  ماـقم  رد  هک ، دیـسر  صاـع  ورمع  هب  تبون 
بـصحی ریمح و  نادرم  یهدنامرف  وا  هک  یتقو  دشن . هدهاشم  يو  زا  یهّجوت  لباق  یـصخش  زیامت  اّما  درک ، نینچ  مزال  طایتحا  اب  وا  دـنک .

نوچ اّما  دـشن ؛ یمخز  اذـل  درکیم ، ظفح  ار  وا  شتروص  باقن  تفوک . شتروص  رب  دوخ  هزین  اب  رتشا  تفرگ ، هدـهع  هب  رتشا  ربارب  رد  ار 
زا ار  مچرپ  تفاتـش ، يو  يوس  هب  بصحی  زا  یناوج  تشگزاب . هاگودرا  هب  داـهن و  شیوخ  تروص  هب  تسد  دوب  هدرک  جـیگ  ار  وا  هبرض 

لباقم رد  یناوج  ره  ریگب ، ار  مچرپ  : » تفگ دناوخ و  ارف  ار  میهاربا  شدنزرف  رتشا  دنک . یگداتسیا  هک  تساوخ  ریمح  زا  تفرگ و  شتسد 
يورایور رگیدکی  اب  ناوج  درم  ود  ناوج .» کی 

______________________________

.466 ص 462 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
ص:324  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب ار  نانآ  یهدنامرف  هک  دـندرک  شنزرـس  ار  هیواعم  ناینمی  دـمآرد . ياپ  زا  داتفا و  نیمز  رب  یبصحی  هکنیا  ات  دـندیگنج  یتدـم  دـندش و 
هیواعم دریگ . هدهع  رب  ار  گنج  یهدنامرف  دیاب  اهنآ  دوخ  زا  یـسک  طقف  دـندرک  تساوخرد  تسا و  هتخیرگ  گنج  زا  هک  هدرپس  یـسک 

«1 . » تفریذپ ار  نانآ  تساوخرد  نیا 
نیا رد  تسا . هدـنام  هدـنز  اـههرطاخ  رد  ریرهلا » ۀـلیل   » ناونع اـب  هک  تفاـی  همادا  بش  رـسارس  گـنج  هجیتنیب ، تخـس و  زور  نیا  زا  سپ 

، دوب هدرک  يورـشیپ  دـنچ  یتاظحل  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفاـی . شیازفا  ناگدشهتـشک  رامـش  دوب و  ریـشمش  اـب  رتشیب  گـنج  ماـگنه 
دادـن هزاجا  نمـشد  هب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  فالخ  رب  هیواعم ، اـّما  « 2 . » درک نفد  تفای و  ار  شهاپـس  ناگدشهتـشک  زا  يرایـسب  ياـهرکیپ 

نب میعن  شیوـمع  رـسپ  دـیگنجیم ، ناـیماش  ههبج  رد  هک  یلجب ، هّیلع  نب  لیهـس  نب  میعن  « 3 . » دـنک نفد  ار  اهنآ  اـی  درادرب  ار  شناـگدرم 
مدرم نیا  هک  داد  خـساپ  هیواعم  دـنک . نفد  ار  وا  ات  تساوخ  هزاـجا  هیواـعم  زا  تفاـی و  یقارع  ناگدشهتـشک  ناـیم  رد  ار  هّیلع  نب  ثراـح 

، تسویپ دهاوخ  نمـشد  هب  هک  درک  دیدهت  نامعن  یتقو  دندرک . يریگولج  نامثع  راکـشآ  نفد  زا  اریز  دنرادن ، ار  ندـش  نفد  یگتـسیاش 
«4 . » درک نفد  ار  شیومع  رسپ  نامعن  سپس  هد . ماجنا  يراد  تسود  هچنآ  تفگ  مشخ  اب  هیواعم 

یلع هاپـس  زکرم  اب  هک  نایماش  زا  یخرب  رهظ ، کیدزن  دـبرچیم . یلع  عفن  هب  مارآ  مارآ  وزارت  هفک  هک  دیـسریم  رظن  هب  حبـص ، ماگنه  هب 
. دش فقوتم  گنج  سپس  دندرب . الاب  دوب ، هدش  هتسب  اههزین  رس  هب  هک  ار  اهنآرق  دندش ، هجاوم 

______________________________

.442 ص 439 - نامه ، ( 1)
ص 369. نامه ، ( 2)

هدرم دـناوتب  یفرط  ره  هک  يروط  هب  گنج ، ندرک  فقوتم  رب  ینبم  یلع  داهنـشیپ  اب  صاـع  ورمع  هک  تسا  لـقن  یتیاور  لاـح  ره  رد  ( 3)
ص 383. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، درک ، تقفاوم  دنک ، نفد  ار  نآ  دریگب و  رگید  فرط  زا  ار  دوخ 

.[ م درادن - دوجو  هدنسیون  یعاجرا  تاحفص  رد  تیاور  نیا  ]
.3303 ص 3302 - ج 1 ، يربط ، ( 4)
ص:325  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

راک ماجنارس  جراوخ و  شروش  تیمکح ،

. دوب ادخ  باتک  ساسا  رب  هعزانم  لح  تساوخرد  يانعم  هب  اهنآرق ، ندرک  هزین  رس  رب 
. میهد رارق  مکح  دوخ  نیب  ار  ادخ  باتک  دییایب  : » دندروآرب دایرف  ماگنه  نیا  رد  نایماش 
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ار قارع  ياهزرم  یسک  هچ  قارع  مدرم  زا  سپ  دنکیم ؟ تظافح  ار  ماش  ياهزرم  یسک  هچ  دنتفر ، نایم  زا  همه  ماش  مدرم  هکنآ  زا  سپ 
تسد نآرق ، هب  ندش  میلست  زا  هظحل  نیا  ات  هیواعم  درک . یقلت  میلست  داهنشیپ  هلزنم  هب  ناوتیم  ار  تساوخرد  نیا  «« 1 « ؟ دنکیم تظافح 

شنارای هب  وا  دنک . يرواد  نانآ  نیب  دناوتیم  ریشمش  اهنت  هک  دیزرویم  رارصا  دوب و  هدیزرو  يراددوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  طیارـش  اب  مک 
تـسناد صاع  ورمع  یتقو  تفای . دـهاوخ  دـنوش  ناهنپ  اج  ره  ار  نامثع  نالتاق  درک و  دـهاوخ  يربهر  قارع  ات  ار  نانآ  هک  دوب  هداد  لوق 

. دوش لسوتم  هلیح  نیا  هب  هک  درک  هیصوت  هیواعم  هب  دباییم ، يرترب  كدنا  كدنا  نمشد  دنوش و  زوریپ  گنج  رد  دنناوتیمن  نایماش  هک 
. تفریذپ هارکا  یمک  اب  هّتبلا  هیواعم 

هب ار  شنادرم  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش . فالتخا  یگتفـشآ و  بجوم  هلـصافالب  تشادیم ، مشچ  ورمع  هک  ناـنچ  یلع ، هاپـس  رد  هلیح  نیا 
گنرین رکم و  رس  زا  هکلب  دنتـسین ، نآرق  نید و  درم  ناشیا  نارادفرط  صاع و  ورمع  هیواعم ، هک  داد  رادشه  وا  درک . بیغرت  گنج  همادا 

. دومنیم ریذپانتمواقم  نآرق  نایراق  زا  يرایسب  يارب  ادخ ، باتک  هب  نتسج  لسوت  همه ، نیا  اب  دناهدرک . اههزین  رس  رب  ار  نآرق  هک  تسا 
دنتـسناوتیم هنوگچ  نونکا  دـنزومایب ؟ نانآ  هب  ار  نآرق  هب  نداـهن  تمرح  اـت  دـندوب  هدیـشکن  رکـشل  دوخ  یماـش  ناردارب  هیلع  ناـنآ  اـیآ 

نب رعـسم  دندش ، جراوخ  نارـس  زا  ادعب  هک  نآرق  نایراق  زا  یهورگ  ياوشیپ  ود  دنک ؟ در  ادخ  باتک  مکح  هب  میلـست  رد  ار  ناشداهنـشیپ 
. ياهدش هدناوخ  ارف  نادب  اریز  هد ، خساپ  ادخ  باتک  هب  یلع ، يا  : » دنتفگ دندرک و  دیدهت  ار  یلع  یئاط ، نصح  نب  دیز  یمیمت و  یکدـف 

مینک لمع  ادـخ  باتک  قفاوم  میریزگان  ام  میدرک . ناّفع  نبا  اب  هک  درک  میهاوخ  نامه  وت  اب  ای  مینکیم ، میلـست  مدرم  نیا  هب  ار  وت  هنرگو 
خـساپ دناوخ  ارف  ار  رتشا  هکنیا  رب  ینبم  نانآ  ياضاقت  هب  دش ، هجاوم  راکـشآ  شروش  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو  میهدیم .» نت  نآ  هب  ام  و 

هب تسیابیم  دز و  زابرس  خساپ  نداد  زا  ادتبا  رتشا  دوب . هدید  کیدزن  ار  يزوریپ  هتفر و  شیپ  نایماش  هاگودرا  بلق  ات  رتشا  داد .
______________________________

ص 323. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3329 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص:326  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب نم  هک  نآ  لاح  دینکیم ، اهر  ار  گنج  ارچ  هک  شنادرم  رب  وا  ياهشنزرس  درک . دنهاوخ  اهر  ار  وا  نایهاپس  هک  دشیم  هداد  رادشه  وا 
دییأت اب  دوب  ریزگان  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش . هداد  خـساپ  ییوگازـسان  اب  دـیروخیم ، ار  يویند  ياههزیگنا  بیرف  ارچ  مراد و  مشچ  يزوریپ 

شهاپس نادرم  هک  داد  نانیمطا  يو  هب  تفر و  وا  دزن  سیق  نب  ثعـشا  دنادرگزاب . ار  مظن  تسا  هتفریذپ  نیفرط  نیب  ار  نآرق  يرواد  هکنیا 
یموهفم هچ  نآرق  هب  نانآ  نتـسج  لسوت  دنیبب  دور و  هیواعم  رادید  هب  هک  درک  داهنـشیپ  دندونـشخ و  نافلاخم  داهنـشیپ  هب  نداد  خساپ  زا 

. دراد
هب فرط  ود  ره  دنک و  يرواد  هعزانم  نیا  رد  ادخ  باتک  قفاوم  ات  دـننیزگرب  ياهدـنیامن  نیفرط  زا  کی  ره  هک  درک  داهنـشیپ  وا  اب  هیواعم 

تقفاوم هلصافالب  یلع  هاپس  تیرثکا  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  یشسرپ  هنوگ  ره  نودب  ثعشا  دنشاب . رادافو  دوخ  نیب  یکرتشم  مکح  ره 
«1 . » دنتشاد مالعا  ار  دوخ 

زا لکـشتم  یهورگ  یبعـش ، تیاور  هب  انب  دندرک . تفلاخم  هدـمع  یتیلقا  دـش ، راکـشآ  هیواعم  داهنـشیپ  یناهن  دـصاقم  نوچ  همه ، نیا  اب 
هناقداص هیواعم  هک  دندوب  هدیمهف  ارهاظ  نانآ  دندیزرو . تفلاخم  تیمکح  لصا  اب  اسراپ  نادباع  ریصب و  نادرم  زا  رفن  رازه  راهچ  دودح 

رب نانچمه  دادیم  هزاجا  وا  هب  هک  دنز  یـسایس  يدنفرت  هب  تسد  فلاخم ، نیفرط  هدنیامن  ود  نیب  دراد  دصق  هکلب  دوشیمن ، نآرق  میلـست 
دزن تیمکح  فلاخم  هورگ  دـندرک . يراددوخ  داهنـشیپ  نیا  اب  تفلاخم  ای  ینابیتشپ  زا  يرگید  کـچوک  هورگ  دـنامب . یقاـب  تردـق  رس 

نارادـفرط اـّما  دوب . قفاوم  راـک  نیا  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یبعـش ، تیاور  هب  اـنب  دریگ . رـس  زا  ار  گـنج  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـنتفر و  یلع 
يریگرـس زا  اب  تفلاخم  رد  اـهینمی  سیق و  نب  ثعـشا  تسا . هنافـصنم  هنـالداع و  تسرد ، روبزم  داهنـشیپ  هک  دـندیزرو  رارـصا  تیمکح 

تیرثکا دننک ، زاغآ  هرابود  ار  گنج  رگا  دناتیلقا و  رد  نانآ  هک  درک  دزشوگ  تیمکح  نافلاخم  هب  یلع  دندوب . همه  زا  رتحیرص  گنج 
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هچنآ زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک . دنهاوخ  دوبان  ار  اهنآ  قافتا  هب  تشاد و  دـنهاوخ  نایماش  اب  راتفر  زا  رتنشخ  يراتفر  نانآ  هب  تبـسن  هاپس 
زا یتیب  هاگنآ  دندرگ . یناج  ياهتراسخ  لمحتم  هتساوخان  ادابم  هکنآ  میب  زا  تشاد  لیامت  تیرثکا  هب  اّما  دوبن ؛ دونـشخ  دوب ، هداد  يور 

: دناوخ ار  هّمص ، نب  دیرد  یلهاج ، رعاش  رعش 
، دنوش مگ  نوچ  هک  ماهیزغ ، نادرم  زا  یکی  نم 

______________________________

.3333 ص 3329 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص:327  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. مهن ماگ  تسار  هار  رد  زین  نم  دنور  تسار  هار  هب  نوچ  و  موش ؛ مگ 
دندنام و رگید  یخرب  دندش . هفوک  راپسهر  دوش  اضما  قفاوت  هکنآ  زا  شیپ  نانآ  زا  یـضعب  دندرک . اهر  ار  وا  مشخ  اب  تیمکح  نافلاخم 

«1 «. » ددرگزاب دنک و  هبوت  دیاش  : » دنتفگ
تیرثکا هنایوجحلـص  يوق و  تاساسحا  ارهاـظ  دوب ، تیمکح  گـنج و  هکراـتم  رادـفرط  نیرتهتـسجرب  نیرتلاـعف و  هک  سیق  نب  ثعـشا 

گنج رد  یلـصا  هبرـض  اریز  تشاد ؛ يرتشیب  ّتیمها  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  هعیبر  عضوم  الامتحا  تشادیم ؛ نایب  ار  هدنک ، هژیوب  اهینمی ،
ار تافلت  نیرتشیب  اهینمی ، راـنک  رد  هتخاـس و  لدـبم  سأـی  هب  يزوریپ  هب  ندیـسر  رد  ار  هیواـعم  ياهدـیما  دوب . هدـمآ  دورف  ناـنآ  رکیپ  رب 
زا ینابیتشپ  رد  یفنح ، رباج  نب  ثیرح  مان  هب  نانآ  زا  یکی  دـش ، وگتفگ  دراو  ناشنارـس  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو  دـندوب . هدـش  لـمحتم 

ار دوخ  طرش  دیقیب و  تیامح  نانآ ، نیرتناوج  یعیبر ، یـشاقر  رذنم  نب  نیـضح  يرکب و  ئناه  نب  سودرک  تفگ . نخـس  گنج  همادا 
. دنتشاد شیارگ  گنج  يریگرـس  زا  هب  نیـضح  گنج و  هکراتم  داهنـشیپ  هب  یناه  نب  سودرک  ارهاظ  دنتـشاد . زاربا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 

نب قیقـش  تیامح  دروم  درکیم و  ینابیتشپ  گنج  هکراتم  زا  دوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  هعیبر  لک  یهدنامرف  هک  یـسودس ، رّمعم  نب  دـلاخ 
تبـسن دش ، نشور  نیـضح  عضوم  هک  یماگنه  لئاو ، نب  رکب  دندوب . تیرثکا  تاساسحا  رگنایامن  نانآ  ارهاظ  تشاد . رارق  یـسودس  روث 

، داّدش نب  ۀعافر  هلیجب ، ياوشیپ  « 2 . » دهن نایم  رد  ياپ  ود  نآ  نداد  یتشآ  يارب  دش  ریزگان  مالّسلا  هیلع  یلع  و  داد ، ناشن  تموصخ  وا  هب 
تسا هدش  هتساوخ  اهنآ  زا  هچنآ  نونکا  راتشک ، گنج و  زا  سپ  نایماش ، هک  تشاد  راهظا  وا  تفگ . نخـس  گنج  هکراتم  زا  عافد  رد  زین 

، لاح نیع  رد  « 3 . » دنریگ رـس  زا  هزات  ییورین  اب  ار  گنج  دوب  دنهاوخ  رداق  یلع  ناوریپ  دننک ، هدـعو  فلخ  رگا  دـنریذپیم . دـنریذپب  ات 
. دوبن هظحالم  لباق  رضاح  نایلیجب  دادعت 

و « 4  » هعازخ ربهر  قمح ، نب  ورمع  یط ، ياوشیپ  متاح ، نب  يدـع  رتشا ، رب  هوالع  نوگانوگ ، تاجرد  اب  گنج  هکراتم  نافلاخم  ناـیم  رد 
زا رتکبس  ارهاظ  ناشتافلت  دنتشادن و  ياهتسجرب  شقن  نیفص  گنج  ياههنحص  رتشیب  رد  اهیمیمت  دندوب . میمت  دعس  زا  سیق  نب  فنحا 

______________________________

.339 ص 338 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
.488 ص 484 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

ص 488. نامه ، ( 3)

ص 482. نامه ، ( 4)
ص:328  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

يرتشیب یگدامآ  يزوریپ  دـیما  هب  گنج  همادا  يارب  نانآ  الامتحا  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب  ياهزادـنا  ات  دوب . هعیبر  نادرم  ناینمی و  تاـفلت 
«1 . » دوب ددرم  نآ  در  ای  گنج  هکراتم  نتفریذپ  نیب  نادمه ، ياوشیپ  سیق ، نب  دیعس  هک  دناهتفگ  دنتشاد .

طیارـش نیا  رد  هک  گنج - هکراتم  هب  ارهاظ  هک  نایماش  دنام . قلعم  درکیم  تروشم  دوخ  ناهدـنامرف  اب  یلع  هک  یتدـم  رد  میمـصت  نیا 
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هب هک  صاع ، ورمع  نب  هللا  دبع  زا  هیواعم  دنک . کمک  رما  نیا  دربشیپ  هب  دنتـساوخ  هیواعم  زا  دنتـشاد ، لیامت  دوب - نانآ  دوس  هب  اراکـشآ 
متخ يارب  نیفرط  كرتشم  عفانم  هب  وا  نتـسج  لسوت  لاـح  ره  رد  دـنک . تبحـص  یلع  هاپـس  اـب  اـت  تساوخ  تشاد ، ترهـش  اـسراپ  يدرم 

ینآرق دوب ؛ هدیگنج  نآرق  تیمکاح  يارب  یلع  هاپـس  نونکات  هک  هتکن  نیا  يروآدای  اب  دش ، هداد  خـساپ  سیق  نب  دیعـس  فرط  زا  هعزانم ،
ندورس اب  هک  دوب  هدرک  بیغرت  زین  ار  هعیبر  نابیش  ونب  زا  هریبه  نب  ۀلقصم  هیواعم  « 2 . » دنناوخیم ارف  نادب  ار  یلع  هاپس  نونکا  نایماش  هک 
تخـس تیمکح  اب  ةاطرا ، یبا  نب  رـسب  اهنت  ماش ، هاپـس  رد  هک  دناهتفگ  « 3 . » دـنریذپب ار  گنج  هکراتم  ات  دـنازیگنارب  ار  هعیبر  همه  يرعش 

هک تسنادیم  کین  وا  هچ  تفرگن ، يدج  ار  وا  دیدهت  هیواعم  لاح  ره  رد  تسویپ . دهاوخ  نایقارع  هب  هک  درک  دیدهت  دیزرو و  تفلاخم 
«4 . » دنک ینابیتشپ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هک  تسین  یسک  رسب 

اب امیقتـسم  ار  روما  ات  دروآ  لمع  هب  رگید  یـشالت  هیواعم  تیمکح ، رب  قفاوت  زا  شیپ  ارهاظ  دش ، فقوتم  گنج  هکنآ  زا  سپ  هلـصافالب 
هک تشون  یلع  هب  وا  درپس . یـشومارف  هب  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  مدرم  ربارب  رد  ار  شیوخ  ياعدا  دـنک و  لصف  لح و  مالّـسلا  هیلع  یلع 

رگا نونکا  و  دندرکیمن ؛ لیمحت  رگیدکی  رب  ار  نآ  دیاش  دروآ ، دـهاوخ  راب  هب  ییاهیناریو  هچ  گنج  نیا  هک  دنتـسنادیم  فرط  ود  رگا 
ام یلع   ] دوخ هتشذگ  ياهتقامح  زا  هک  تسا  نیا  دنامیم  یقاب  نانآ  يارب  هچنآ  دناهدوب ، هرهبیب  میلس  لقع  زا  گنج  ندرک  زاغآ  رد  هچ 

هتساوخ وا  زا  ار  ماش  رتشیپ  هک  دش  روآدای  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هیواعم  دندرگزاب . تسا  هدنام  یقاب  هچنآ  هب  و  دننک ! ینامیشپ  زاربا  یضم ]
نم دـیما  میب و  مدـناوخیم . ارف  زورید  هچنآ  هب  ارت  مناوخیم  ارف  زورما  تفگ  دـشابن و  وا  تعیب  تعاـط و  دـیق  رد  هک  ساـسا  نیا  رب  دوب ،

انف اقب و  هب  تبسن 
______________________________

ص 484. نامه ، ( 1)
.483 نامه ، ( 2)
.486 نامه ، ( 3)

ص 504. نامه ، ( 4)
ص:329  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. میتسه فانم  دبع  نادنزرف  ام  دندش . دوبان  نادرم  دنتفر و  لیلحت  نایهاپس  تسا . وت  دننامه 
همان هملک  هب  هملک  مالّسلا  هیلع  یلع  دنک . هدرب  ار  يدرمدازآ  ریقحت و  ار  يرورغم  ناسنا  دناوتب  هک  یتلیـضف  میرادن ، یتلیـضف  رگیدکی  رب 
ورف ادخ  نانمـشد  اب  داهج  ادخ و  هار  رد  تیّدج  زا  زگره  موش  هدنز  مریمب و  ادـخ  هار  رد  راب  داتفه  رگا  هک  نادـب  : » داد خـساپ  ار  هیواعم 

ار يزیچ  نادب  یبلطیم ، نم  زا  ار  ماش  هکنیا  اّما  متسین . نامیشپ  شیوخ  هدرک  رب  ماهتساکن و  ار  دوخ  لقع  نم  هک  میوگب  دیاب  منیشنیمن ؛
کش و رد  وت  يراوتـسا  هک  نادـب  میتسه ، ربارب  دـیما  میب و  رد  هکنیا  اّما  مهدیمن . وت  هب  ار  نآ  کـنیا  ماهدرک ، عنم  وت  زا  هتـشذگ  رد  هک 

یتفگ هک  نیا  اّما  دنتسین . رتقاتـشم  ترخآ  بلط  رد  قارع  مدرم  زا  ایند  بلط  رد  نایماش  و  تسین ؛ رتشیب  نیقی  رد  نم  ماکحتـسا  زا  نامگ 
وبا بلطملا و  دبع  دـننامه  برح  مشاه و  دـننامه  هّیما  نکیل  میردـپ ؛ کی  نادـنزرف  ام  ادـخ  هب  دـنگوس  میتسه ، فانم  دـبع  نادـنزرف  ام 

لیلذ و ار  زیزع  هلیـسو  نادب  هک  میتسه  تّوبن  نامدود  زا  ام  دنتـسین . اخژاژ  دننام  وجقح  قیلط و  نوچمه  رجاهم  بلاط و  وبا  ناسب  نایفس 
«1 «. » مینکیم دنمجرا  ار  راوخ 

تیمکح داهنشیپ  شدوخ ، رظن  فالخ  رب  تفرگ ، میمصت  شنایهاپـس ، تیرثکا  هنایوجحلـص  دیدش  تاساسحا  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
دنیبیم یعضوم  رد  ار  دوخ  هیلوا ، يزوریپ  زا  سپ  نونکا ، هک  درکیم  مزج  ار  بلطحلـص  ههبج  مزع  اهنت  شراکـشآ ، یلیمیب  دریذپب . ار 

ناشن دوخ  زا  يرتمک  تمواقم  دیماجنا و  دهاوخ  تسکش  هب  تیمکح  هک  دوب  هتفای  نانیمطا  ارهاظ  یلع  دنک . لیمحت  ار  حلص  طیارـش  هک 
تقفاوم نانآ  دننک . وگتفگ  رگیدکی  اب  راک  لاور  هرابرد  ات  دندرک  رادید  رگیدکی  اب  ههبج  ود  ره  زا  نآرق  نایراق  زا  هورگ  ود  ادـتبا  داد .
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: هک دندرک 
داهنـشیپ دوخ  مکح  هلزنم  هب  ار  صاع  ورمع  سپـس  ناـیماش  دـنناریمب .» هدـناریم  نآرق  ار  هچنآ  دـننک و  هدـنز  هدرک  هدـنز  نآرق  ار  هچنآ  »

یلع یتقو  دندومن . داهنشیپ  ار  يرعشا  یسوم  وبا  یکدف ، نب  رعسم  یئاط و  نصح  نب  دیز  يربهر  هب  نآرق  یقارع  نایراق  ثعشا و  دندرک .
هب ومه  اریز  دنتسین ، یضار  وا  زج  سک  چیه  هب  هک  دنداد  خساپ  نانآ  دنیزگرب ، ار  یسوم  وبا  درادیمن  تسود  هک  دوشگ  ضارتعا  هب  بل 

مالّسلا هیلع  یلع  نیشیپ  یگنج  تسایس  زا  راکشآ  داقتنا  هب  اهثحب  ناسنیدب  داتفا . دنهاوخ  ياهکلهم  هچ  رد  هک  دوب  هداد  رادشه  نانآ 
______________________________

ص 191- ج 1 ، ۀـماما ، هبیتق . نبا  1793 ؛ فارگاراپ 1792 - ، 202 ص 201 - ج 3 ، بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، 471 ؛ - 470 نامه ، ( 1)
.192

ص:330  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هتشاداو وا  كرت  هب  ار  نامدرم  هدیزرو ، تفلاخم  وا  اب  یسوم  وبا  اریز  دنک ؛ دامتعا  یسوم  وبا  هب  دناوتیمن  هک  درک  حیرصت  یلع  دیماجنا .

. درک داهنـشیپ  ار  سابع  نبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب . هداد  ناما  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هام  دنچ  تشذگ  زا  سپ  اهنت  دوب . هتخیرگ  سپـس  و 
هتشاد ربارب  ياهلصاف  هیواعم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  هک  دندوب  یـسک  یپ  رد  اهنآ  تسین . یتوافت  سابع  نبا  وا و  نیب  هک  دنداد  خساپ  نانآ 
رتشا زج  یـسک  ایآ  : » داد ناشن  شنکاو  تخـس  دوخ  ینمی  بیقر  ربارب  رد  ثعـشا  درک . داهنـشیپ  ار  رتشا  یلع  ماـگنه  نیا  رد  سپ  دـشاب .

؟ دیشک شتآ  هب  ار  نیمز 
«. دوش هدروآرب  وا  و  مالّسلا ] هیلع  یلع   ] وت دوصقم  ات  میتفیب  مه  ناج  هب  ریشمش  اب  ام  هک  دوب  نیا  وا  مکح 

وبا دوب . هدیزگ  تلزع  جنک  هفاصر ، رمدت و  نیب  «، 1  » ماش زا  ياهیحان  رد  وا  دنداتسرف ؛ یسوم  وبا  یپ  رد  دش و  میلـست  یلع  ماگنه  نیا  رد 
. دوش مکح  هک  تفریذپ  گنردیب  یسوم 

ياههشقن دناوتیم  هک  تسا  یـسک  وا  هک  تفگ  رتشا  دـندشن . قفوم  اّما  دـننک ، نامیـشپ  ار  یلع  دندیـشوک  ود  ره  سیق  نب  فنحا  رتشا و 
بیقر ياتمه  هن  اناد و  هن  تسا و  عطاق  هن  یـسوم  وبا  هک  تفگ  فنحا  دناتـسب . ار  وا  ناـج  هک  تسا  هداـمآ  دـنک و  یثنخ  ار  صاـع  ورمع 

هک ار  ییاههرگ  ات  دهد  شرارق  موس  ای  مود  مکح  مک  تسد  دـهد ، رارق  مکح  ار  فنحا )  ) وا دـهاوخیمن  یلع  رگا  ورمع . نوچ  يراکم 
یسوم وبا  زج  یسک  چیه  بلطحلـص  هورگ  اّما  « 2 . » ددنبرب مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  يرتمکحم  ياههرگ  دنک و  زاب  ددنبب  دشوکیم  ورمع 

. تفریذپن ار 
درک و تفلاـخم  یلع  ماـن  هب  نینمؤملا » ریما   » بقل ندوزفا  اـب  هیواـعم  دـمآ . دـیدپ  يرگید  لکـشم  ّتیمکح ، قفاوت  نتم  میظنت  ماـگنه  هب 
رد هرکاذم  يارب  هک  صاع  ورمع  دیگنجیمن . وا  اب  تخانـشیم  تیمـسر  هب  نینمؤملا  ریما  ماقم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  رگا  هک  تفگ 

سیق نب  فنحا  نایماش . هن  تسا  شیوخ  نارای  ریما  یلع  اریز  دوش ، رکذ  ردپ  مان  مان و  طقف  هک  درک  داهنشیپ  دربیم  رس  هب  یلع  هاگودرا 
شزاـب دـناوتن  زگره  درادرب  ار  نآ  نونکا  رگا  هک  تشاد  نآ  میب  اریز  دـنکن ، فذـح  ار  ناوـنع  نیا  هک  درک  هیـصوت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب 

نیا فذح  زا  زور  نآ  رد  ادتبا  مالّسلا  هیلع  یلع  ناسنیدب  دنریگ . رس  زا  ار  گنج  دیاب  مدرم  يراک  نینچ  هب  نداد  هزاجا  ياج  هب  دنادرگ .
دنوادخ اریز  دریذپب  ار  نآ  تساوخ  وا  زا  ثعشا  سپس  دیزرو . يراددوخ  ناونع 

______________________________

.655 ص 644 - ج 3 ، نادلب ، توقای ، ص 500 ؛ نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
.501 ص 409 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ص 3333 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)

ص:331  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رب دوخ  زا  هّیبیدح  رد  ادخ  لوسر  هک  ار  یتنس  سپس  درک و  تقفاوم  مالّسلا  هیلع  یلع  دیامن . خر  یتبیـصم  نآ  هطـساو  هب  هک  دهاوخیمن 
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فذح دادرارق  زا  ناکرشم  تساوخرد  هب  انب  ادخ » لوسر   » ناونع داد  هزاجا  ترضح  نآ  هک  بیترت  نیدب  دش ؛ روآدای  دوب ، هتشاذگ  ياج 
. دوش

هیلع یلع  میتسه .» نمؤم  ام  هکنآ  لاح  يدرک ، هیبشت  رافک  هب  ار  ام  وت  ادـخ ، رب  هانپ  : » تفگ درک و  دومناو  رطاخ  هدـیجنر  ار  دوخ  ورمع 
تـسا هداز  ار  وت  هک  تردام  هب  هیبش  وت  اـیآ  ياهدوبن ؟ ناناملـسم  نمـشد  نارفاـک و  تسود  تقو  هچ  هغباـن ، نبا  يا  : » تفگ وا  هب  مالّـسلا 

«. دش مهاوخن  نیشنمه  وت  اب  سپ  نیا  زا  ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ تساخرب و  اج  زا  ورمع  یتسین »؟
تاـساسحا هراـب  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناراـی  زا  یخرب  « 1 «. » ددرگ هریچ  تناراـی  وـت و  رب  ادـخ  مراودـیما  : » دوـمرف مالّـسلا  هیلع  یلع 

دـنتفر و مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  دـندوب  هداهن  شود  رب  ار  ناشیاهریـشمش  هک  یلاح  رد  نانآ  زا  یهورگ  دـندادیم . ناشن  دوخ  زا  يدـیدش 
هیبیدح رد  دخ  لوسر  ّتنـس  عوضوم  تخاس و  مارآ  ار  نانآ  فینح  نب  لهـس  میاهدامآ .» ام  یهد  نامرف  هچ  ره  نانمؤم ، ریما  يا  : » دنتفگ

«2 . » درک رارکت  ار 
قفاوت نیا  « 3 . » دش اضما  هتـشون و  هخـسن  ود  رد  گنج ، فقوت  زا  سپ  زور  راهچ  لاس 37 ، رفص   15 هبنشراهچ ، زور  تیمکح  همانقفاوت 

مکح ود  دش  ررقم  دنهد . نت  ادخ  باتک  هب  هک  دندش  دهعتم  فرط  ود  ره  دوب . بلطحلـص  ههبج  تاساسحا  هدـنهدناشن  زیچ  ره  زا  شیپ 
زیگناربفالتخا هک  هنالداع  عماج و  ّتنـس  زا  دنتفاین ، نآرق  رد  ار  یمکح  يدروم  رد  هاگره  دننک . تیاعر  کین  ار  نآرق  ماکحا  روکذـم 

يرواد تسیاـبیم  يزیچ  هچ  رد  دـندنب . راـک  هب  ار  فرط  ود  ره  لوـبق  دروـم  هنـسح  ّتنـس  هک  اـنعم  نیدـب  ارهاـظ  دـننک - يوریپ  دـشابن 
هب دندرکیم  يرواد  هنالداع  تّما  نیب  رد  تسیابیم  نانآ  لاح  نیع  رد  دوبن . صخشم  دندرکیم ،

______________________________

.509 ص 508 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ص 3334 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص 509. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

دییأت ار  نآ  زین  يربط  و  ( 511 ، 508 ص 507 - نیفـص ، ۀعقو   ) تسا جردنم  هدرک  لقن  يرقنم  هک  ینتم  هخـسن  ود  ره  رد  خـیرات  نیا  ( 3)
هام رد  هعمج  زور   » ار نآ  خیرات  فنخم  وبا  ( 338 ص 337 - ج 2 ، باسنا ،  ) دـیوگیم يرذالب  لاح ، ره  رد  ص 3340 .) ج 1 ،  ) دنکیم
هک ینتم  هخسن  ود  زا  دنادیم . لاس 37  رفص   17 هعمج ، زور  ار  نآ  هدیبع ، وبا  زا  لقن  هب  يرصب ، ءالع  نب  ورمع  وبا  و  تسا ؛ هتسناد  رفص »

هراشا زدنیه  هکنانچ  تسا  دامتعا  لباق  اساسا  ص 3339 ) ج 1 ، يربط ، 511 ؛ ص 510 - نیفص ، ۀعقو   ) نآ هاتوک  هخـسن  دهدیم ، يرقنم 
. تسا هدرک 

.129 هحفص 93 - رد   129 - 92 (، 1972  ) هرامش 17 یماس ، تاعلاطم  هلجم  رد  نیفص » گنج  هکراتم  نامیپ   » زدنیه م . ك : ر .
ص:332  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نیا ریغ  رد  هک  دوب  بلطحلـص  هورگ  هجوت  دروم  یلـصا  هلأسم  اراکـشآ  رما  نیا  دننکفین . ورف  هقرفت  گنج و  شتآ  رد  ار  اهنآ  هک  يروط 
زا سپ  هام  تفه  دننک ؛ رداص  ناضمر  هام  رد  ار  دوخ  مکح  هک  دوب  هدـش  رارق  دـنراذگ . زاب  ار  نامکح  تسد  دـندوب  هدامآ  اهنآ  تروص 

«1 . » دننک مالعا  رترید  ای  خیرات  نیا  زا  رتدوز  ار  نآ  دنتسناوتیم  اّما  قفاوت ،
رادید رگیدـکی  اب  دـنهاوخب  هک  يرگید  ياج  ره  دنتـسناوتیم  هبناج  ود  قفاوت  اب  اّما  دوبیم ، هفوک  ماش و  نیب  یتسیاب  نانآ  تاقالم  لحم 

ار اهنآ  مکح  هک  ار  ینادهاش  دنتـسناوتیم  و  دنهاوخب ، دوخ  هکنآ  رگم  دبای ، روضح  نانآ  سلجم  رد  تشادـن  هزاجا  سک  چـیه  دـننک .
يرازیب یهلا  یحو  اب  فلاخم  مکح  ره  زا  فرط  ود  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یترابع  يواـح  يرقنم  هدـشلقن  نتم  دـننیزگرب . دـننکیم  اـضما 

یلع داهنشیپ  هب  الامتحا  دشاب ، هدوب  قفاوت  یلصا  دنس  وزج  ترابع  نیا  رگا  « 2 . » درادن دوجو  رگید  ياههخسن  رد  ترابع  نیا  دنیوجیم ؛
رابتعا دقاف  قیرط  نیا  زا  نآرق  اب  داضت  رد  یمکح  ره  نآ ، نودب  یتح  هک  دوب  راکشآ  ریدقت ، ره  هب  تسا . هدش  هدوزفا  نادب  مالّـسلا  هیلع 

. تسا
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هزاجا دوخ  نایهاپـس  رثکا  هب  وا  دروخیم . مشچ  هب  راب  فسأت  يروتف  اراکـشآ ، زاستشونرـس ، اـّما  ینارحب  هظحل  نیا  رد  یلع  يربهر  رد 
هن و  هدش - هراشا  نادب  هّمـص  نب  دیرد  زا  شلوق  لقن  رد  هک  نانچ  تسا - هلیبق  خیـش  ییوگ  دـننک ، لیمحت  يو  رب  ار  شیوخ  هدارا  ات  داد 

یگداس هب  تسناوتیمن  وا  دوب . هداد  رارق  راوشد  تیعقوم  رد  ار  وا  یتسارب  نایماش ، تسد  هب  اههزین  رـس  رب  اهنآرق  نتفر  ـالاب  ناـنمؤم . ریما 
نآرق میلـست  هیواعم  هک  دـش  راکـشآ  یتقو  اّما  تفاییمرد . ار  نآ  ّتیمها  تسیابیم  ریزگاـن  هکلب  دریگب ، هدـیدان  ار  نمـشد  تکرح  نیا 

ریزگان مالّسلا  هیلع  یلع  دراد ، مکحتسم  ار  شیوخ  تردق  ات  دنک  هدافتسا  یـسایس  ياهلیـسو  هلزنم  هب  نآ  زا  دراد  رظن  رد  هکلب  دوشیمن ،
ار نآ  زیمآحلص  یلح  هار  يارب  نیغورد  ياهدیما  هک  دوب  یگنج  زا  رتراوشد  نونکا  يریگرس ] زا   ] نیا ارهاظ  دریگ . رـس  زا  ار  گنج  دوب 

قاتشم هدامآ و  هک  دنتشاد  دوجو  متاح  نب  يدع  سیق و  نب  فنحا  رتشا ، لثم  هتسجرب  ناهدنامرف  زا  یفاک  يرامش  اّما  دوب ؛ هدرک  فقوتم 
، دوب هچ  ره  ناـشقطنم  هلحرم ، نیا  رد  شنادرم  زا  ياهدـمع  هورگ  هک  تسا  دـیعب  یلیخ  دـنهد . همادا  یعطق  يزوریپ  اـت  ار  گـنج  دـندوب 

هتفای لیامت 
______________________________

. ود ره  ای  دتفا و  ریخأت  هب  دتفا ، ولج  دیاب  نآ  خیرات  ایآ  هک  تسین  قفاوت  نوگانوگ  ياههخسن  نتم  رد  ( 1)
ص 511. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

ص:333  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد دوخ  نامدرم  اب  تشادیمن  تسود  ادتبا  نامه  زا  هچ  رگا  دوبن ، نئاخ  سیق  نب  ثعـشا  دندنویپب . هیواعم  هب  دـننک و  اهر  ار  یلع  دنـشاب 

ار دوخ  حیجرت  هکنآ  زا  سپ  هک - دوب  شهاپس  مدرم  تیرثکا  تاساسحا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ  مارتحا  « 1 . » دنک راکیپ  نایماش  ههبج 
سفن رد  ار  یلع  يرواد  دـنهد و  ناـشن  ار  دوخ  تردـق  زا  ياهشوگ  درک  قیوشت  ار  بلطحلـص  ههبج  داد - ناـشن  گـنج  يریگرـس  زا  هب 

شمیمصت هتفرن و  شدای  زا  ارهاظ  دننادرگیم ، يور  وا  زا  مدرم  دوب  هدید  هک  یلع  هتشذگ  هبرجت  دنربب . لاؤس  ریز  اراکشآ  گنج  عورش 
. دوب هتخاس  لزلزتم  ار 

نامگ هب  هک  دنتفگ  وا  هب  دش . ایوج  دوخ  رادرک  هرابرد  ار  اجنآ  نادنمدرخ  رظن  دیـسر ، هفوک  یکیدزن  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو  اهدـعب ،
. دوب هتخاس  دوخ  هک  هدرک  ناریو  ار  یمکحم  ياهژد  هدروآ و  مهارف  دوخ  هک  هدش  یمیظع  هاپـس  ندش  هدیـشاپ  مه  زا  بجوم  یلع  نانآ 

عقاو رد  رگا  دنک . يزاسزاب  هدرک  ناریو  ار  هچنآ  دروآ و  درگ  ار  هدیـشاپ  مه  زا  هاپـس  دناوتیم  تقو  هچ  رگید  هک  دندیـسرپ  وا  زا  سپس 
ات دـندرکیم  يرادربنامرف  وا  زا  هک  یناسک  اب  هارمه  تسیابیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندوب ، هدز  زابرـس  وا  ناـمرف  زا  شنایهاپـس  زا  یهورگ 

هدرک رکف  وا  وا . هن  دندرک  دوبان  دندنکارپ و  مه  زا  ار  مدرم  دوخ  نانآ  هک  داد  خساپ  مالّسلا  هیلع  یلع  دیگنجیم . يزوریپ  ای  گرم  هظحل 
مالّـسلا و هیلع  نسح  هب  نوچ  اّما  تشادـن ؛ یغیرد  چـیه  شیوخ  ناج  میدـقت  زا  اریز  دـهد ، همادا  گنج  هب  رادافو  یتیلقا  اب  هارمه  هک  دوب 

ناـج زا  وا  دـش . دـهاوخ  هدـیچرب  تّما  نیا  ناـیم  زا  ادـخ  لوـسر  لـسن  دـنوش  دوباـن  ناـنآ  رگا  هک  دـید  تسیرگن ، مالّـسلا  هـیلع  نیـسح 
هدـمآ مالّـسلا  هیلع  یلع  رطاخ  هب  طقف  اهنآ  تشاد . میب  زین  دوبن - همطاف  لسن  زا  هک  دـمحم - شدـنزرف  رفعج و  نب  هللا  دـبع  شاهدازردارب 

«2 . » تشاد دهاوخن  ار  اهتیلوئسم  نیا  شنایهاپس  نایم  رد  دوش ، يورایور  نمشد  اب  هرابود  يزور  رگا  دندوب .
ار شمزع  رد  لزلزت  دوب و  ریلد  تیاغب  يدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  داد . رارق  هجوت  دروم  يدردمه  ساسحا  یعون  اب  ناوتیم  ار  ریخا  عوضوم 

مظعا شخب  يراداـفو  زا  شداـقتعا  یتـسارب  وا  رگا  درک . هیجوـت  يو  راکـشآ  سأـی  اـی  یلدزب  زا  یـشان  ناوـتیمن  نیفـص  گـنج  زا  سپ 
ياهزیگنا شنادناخ ، رگید  ياضعا  ربمایپ و  ناگداون  اهنت  هب  تبسن  ینارگن  دوب ، هدش  بلس  شهاپس 

______________________________

«، نیفص گنج  هکراتم  نامیپ   ) » تسا هدش  هابتشا  راچد  درکن  تکرش  نیفـص  گنج  رد  ثعـشا  هک  هتفگ  نیا  رد  زدنیه  لاح ، ره  رد  ( 1)
(. ص 93
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.3347 ص 3346 - ج 1 ، يربط ، ( 2)
ص:334  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ّتیمها درک  دراو  وا  رب  ینیشنبقع  رب  شمیمصت  رد  ناوتب  هک  يداقتنا  دنکن . زاغآ  هرابود  ار  رگناریو  یگنج  ات  تفریم  رامش  هب  یقطنم 
طقف هیواـعم  اـب  تسناوتیم  یلع  دوـب  یهیجوـت  لـباق  ریغ  گرزب و  یـسایس  هابتـشا  وا ، فرط  زا  تیمکح  لوـبق  سکعرب ، دراد . يرتـمک 

ساـسا رب  تیمکح  لوبق  دنیـشن . بقع  گـنج  ههبج  زا  یقفاوت  هنوگچـیه  نودـب  تسناوـتیم  وا  دـنک . رارقرب  ياهداـس  یماـظن  سبشتآ 
. دوب شنیزگ  نیرتدب  هیواعم  طیارش 

دهاوخن تسکـش  زج  ياهجیتن  مکح ، ود  زا  یکی  هلزنم  هب  صاع  ورمع  اب  نآرق  ساـسا  رب  ّتیمکح  هک  تفاـیرد  کـین  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نایب ناملـسم  تّما  همه  يارب  حلـص  عفن  هب  نآرق  قباطم  يرواد  هب  ناشفرـص  دهعت  نامکح و  یفرطیب  هرابرد  قفاوت  نیا  هچنآ  ره  تشاد .

ناس نیدـب  دـنکیم . راک  وا  عفانم  يارب  اـهنت  تسا و  هیواـعم  تسد  تلآ  هکلب  تسین ، دازآ  ياهدـنیامن  ورمع  هک  دوب  راکـشآ  تشادیم ،
نداد هزاجا  اب  وا  دنک . در  دنبای - تسد  نادب  دنناوتب  رگا  ار - نامکح  قفاوت  هنوگره  دش  دـهاوخ  ریزگان  اعطق  هک  درکیم  ینیبشیپ  یلع 
یهاو ياهدیما  صوصخ  رد  دیاب  هک  درکیم  رکف  و  دوب ]![  هدرک  لمع  هنیک  رس  زا  قفاوت  طیارش  نییعت  رد  بلطحلـص  هورگ  ثعـشا و  هب 
اهدعب شراتفر  ناعفادم  هک  هنوگنآ  يو - هک  دوبن  نینچ  دزومایب . نانآ  هب  یسرد  هیواعم ، اب  هنادنمتفارـش  یلح  هار  هب  ندیـسر  يارب  نانآ 

نانآ تفریذپ ، گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  ناشیاهتـساوخرد  یتقو  اریز  « 1 « ؛ دشاب هدرک  لمع  شیافویب  ناوریپ  راشف  ریز  دـندرک  اعدا 
، دندوب هتفر  نمشد  تمـس  هب  یکدنا  هورگ  رگا  یتح  دننک . نییعت  فیلکت  وا  يارب  هیواعم  اب  شطباور  صوصخ  رد  هک  دندوبن  یماقم  رد 

. تشادن ّتیمها  نادنچ 
. دوبن روآجنر  شیارب  تیمکح  لصا  دوخ  هزادنا  هب  دوب ، دنیاشوخان  یلع  يارب  دنچ  ره  دوب ، هدرک  لیمحت  حلص  هورگ  هک  یقفاوت  طیارش 
رب اـت  دـهد  هزاـجا  نونکا  دوب ، هدـیزرو  يراددوخ  تخـس  اـهنآ  هب  یتلود  بصاـنم  نداد  زا  يزور  هک  ینادرم  هب  تسناوتیم  هنوگچ  يو 

ینامرآ يارب  دندرکیم  نامگ  هک  ار  وا  رادافو  نارای  داقتعا  تیمکح ، رب  مالّسلا  هیلع  یلع  قفاوت  دننیـشنب ؟ نآرق  مکح  رد  نارواد  دنـسم 
نیا بیترت  نیدب  دراد . ربتعم  یساسا  نآرق  رد  هیواعم  هدنبیرف  ياهاعدا  هک  داد  نانیمطا  زین  نایماش  هب  تخاس و  لزلزتم  دنگنجیم  نیتسار 

ظاحل هب  دوش ، مالّسلا  هیلع  یلع  نادرم  نیب  يرابتبیصم  فاکش  بجوم  هکنآ  زا  شیپ  یتح  قفاوت 
______________________________

ص 337. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، سابع ، نبا  لالدتسا  هب  هنومن  يارب  ك : ر . ( 1)
ص:335  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

يارب يزوریپ  هلزنم  هب  ار  نیفـص  ادـعب  تسناوتیم  نایماش  تاغیلبت  ساسا ، نیا  رب  تفریم . رامـش  هب  يزوریپ  یعون  هیواعم  يارب  یقـالخا 
مالّـسلا هیلع  یلع  زین  نیقی و  هـب  صاـع  ورمع  هیواـعم و  دوـب . تسکـش  هـب  کـیدزن  يزیچ  یماـظن  رظن  زا  هـچ  رگا  دریگ ، نـشج  هیواـعم 

دراد و هگن  راوتـسا  نانچمه  ار  ماش  ات  تخادـنایم  ریخأت  هب  ار  راک  هیواعم  اّما  درادـن . تسکـش  زج  یماجنارـس  تیمکح  هک  دنتـسنادیم 
. دربب اهوگتفگ  زا  ار  یتاغیلبت  هرهب  تیاهن  ات  دیشوکیم 

هورگ هدـش و  هارمگ  نمـشد  دراد  نیقی  هک  تفگ  دـیزرو و  يراددوخ  راـک  نیا  زا  دـنک ، اـضما  ار  قفاوت  اـت  دـندناوخ  ارف  ار  رتـشا  یتـقو 
هب  ] اریز داد ، تیاضر  مالّسلا  هیلع  یلع  رظن  هب  دوشگ و  ضارتعا  هب  بل  ثعشا  تسا . هدش  میلست  یحور  یگتـسخ  طرف  زا  اهنت  بلطحلص 
نم دزن  وت  مراد . يرترب  وت  رب  ترخآ  اـیند و  رد  نم  نیقی  هب  هک  داد  خـساپ  مشخ  اـب  رتشا  تشادـن . يرترب  رگید  مدرم  رب  رتـشا  يو ] هتفگ 

سپس تخاب . هرهچ  زا  گنر  ثعـشا  تسا . هتخیر  ار  نآ  نم  ریـشمش  اب  دنوادخ  هک  تسین  یناسک  زا  رتمارح  تنوخ  یتسین ، نانآ  زا  رتهب 
«1 . » دنیبیمن وا  زا  يوریپ  زج  ار  یتسار  هار  تسا و  دونشخ  هداد  ماجنا  مالّسلا  هیلع  یلع  هچنآ  هب  هک  تفگ  رتشا 

یتقو دنداد . تیاضر  یگلمج  نایماش  دناوخ . دنلب  يادص  اب  هاپس  ود  زا  کی  ره  ياهمچرپ  ربارب  رد  ار  نآ  تفرگ و  ار  قفاوت  نتم  ثعـشا 
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دعج نادعم و  ياهمان  هب  ناوج  ردارب  ود  دناوخ ، دیسریم  درم  رازه  راهچ  هب  ناشرامـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  رد  هک  هزنع ، يارب  ار  نآ 
دـندمآ و راتفرگ  دـندرب  موجه  نایماش  فص  رب  نوچ  تسادـخ .) نآ  زا  طقف  تموکح   ) هّلل ّالا  مکح  ال  دـندروآرب : دایرف  دـندمآ و  شیپ 

یکی قیقش ، نب  حلاص  دارم ، هلیبق  نایم  رد  دنداد . رس  ار  جراوخ  گنج  راعـش  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  نانیا  هک  دناهتفگ  دندش . هتـشک 
ثعـشا یتقو  دـندیزرو . تفلاخم  ادـخ  نید  رد  مدرم  تیمکح  اب  زین  دزا ، زا  بسار  ینب  تشاد . زاربا  ار  دوخ  یتیاـضران  نآ  ناـیاوشیپ  زا 

ایآ : » تفگ دـمآ و  شیپ  تشاد ، ترهـش  هّیدا  نب  ةورع  شردام  ماـن  هب  هک  ریدـح ، نب ] ورمع   ] نب ةورع  دـناوخ ، میمت  هلیبق  يارب  ار  قفاوت 
يا ام ، ناگدشهتشک  دنیاجک  تسین . ادخ  يارب  زج  یتموکح  چیه  هک  یلاح  رد  دننک ، تیمکح  ادخ  رما  رد  دیراذگیم  ار  صاخـشا  نیا 

تخاون و شبسا  لفک  رب  یکبس  تبرض  تفر ، اطخ  شریشمش  نوچ  دروآ و  دورف  ثعـشا  رب  ات  دیـشکرب  ماین  زا  ریـشمش  سپـس  ثعـشا »؟
. تشگزاب تشاد و  هگن  تسد  وا  رادب .» تسد  : » دندروآرب دایرف  هورع  نارای  درک . مر  بسا 

______________________________

ص 3338. ج 1 ، يربط ، 512 ؛ ص 511 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
ص:336  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رعسم یحایر ، سیق  نب  لقعم  همادق ، نب  ۀیراج  سیق ، نب  فنحا  دندش ، نیگمشخ  وا  زا  عافد  رد  ناینمی  زا  يرایسب  ثعـشا و  نادرم  نوچ 
«1 . » تفریذپ ار  نانآ  شزوپ  ثعشا  و  دنتساوخ ، شزوپ  دنتفر و  وا  دزن  میمت  رگید  نایاوشیپ  یعبر و  نب  ثبش  يربنع ، یکدف  نب 

هدش هتـشک  صمح ، رد  ّیط  ینب  نایاوشیپ  زا  یکی  یئاط ، دعـس  نب  سباح  نایماش ، زا  دندرک . نفد  ار  ناگدشهتـشک  هیقب  گنج ، زا  سپ 
نم ییاد  نیا  دنگوس ، ادـخ  هب  : » تفگ شردـپ  هب  دـیز  تفای . متاح ، نب  يدـع  دـنزرف  هفوک ، لها  دـیز  شرهاوخ ، رـسپ  ار  وا  دـسج  دوب .

«. تسا
شیپ لئاو  نب  رکب  زا  يدرم  ماجنارس  تسا . هتشک  ار  وا  یسک  هچ  هک  دز  دایرف  راب  دنچ  دیز  درک . شنیرفن  تخانش و  ار  سباح  دیز  ردپ 

: دیسرپ دیز  ماهتشک . ار  وا  نم  تفگ : دمآ و 
وا و هب  دروآ و  موجه  وا  رب  دیز  ردپ  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  وا  شیوخ  هزین  اب  دـیز  سپـس  درک . نایب  ار  نآ  یگنوگچ  یتشک ؟ ار  وا  هنوگچ 
ار هیواعم  يوس  ناباتـش  تسـشن و  بسا  رب  دیز  درک . دهاوخ  میلـست  رکب  هب  ار  وا  هک  درک  دـیدهت  ار  دـیز  هاگنآ  تفگ و  ازـسان  شردام 

نیرتکیدزن زا  یکی  متاح ، نب  يدـع  هیلع  ییاههمزمز  یلع  نارای  ناـیم  رد  تفریذـپ . زاـب  شوغآ  اـب  ار  وا  هیواـعم  تسویپ . ودـب  تفرگ و 
ار وا  رگا  هک  تفگ  و  تساوخ ، شزوپ  دوب ، هدش  بکترم  دـیز  هک  یهانگ  ببـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يدـع  دـشیم . هدینـش  وا  نارای 

«2 . » دوتس ار  وا  يرادافو  یلع  دناتس . دهاوخ  ار  شناج  دبایب 
نیا اب  دـشکب . ار  یقارع  یگنج  ناریـسا  هک  درک  هیـصوت  هیواعم  هب  ادـتبا  صاـع  ورمع  هک  تسا  هدـمآ  دـندش . دازآ  فرط  ود  ره  ناریـسا 
لثم هب  هلباقم  سپـس  هدرکن و  نینچ  هک  تشاد  زاربا  ار  دوخ  تیاضر  هیواـعم  درک ، دازآ  ار  یماـش  ناریـسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو  لاـح ،

«4 . » دندش رود  گنج  هصرع  زا  فرط  ود  ره  قفاوت  داقعنا  زا  سپ  زور  ود  « 3 . » درک
دور يوس  نآ  هب  دیسر و  تیه  هب  ات  تفرگ  شیپ  ار  تارف  یبرغ  لحاس  ریسم  مالّسلا  هیلع  یلع 

______________________________

.339 ص 336 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3339 ؛ ص 3338 - ج 1 ، يربط ، ، 513 ص 512 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
گنج یط  رد  دـیز  ماقتنا  زیرگ و  يرذالب ، تیاور  هب  اـنب  ص 306 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، 524 ؛ ص 521 - نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 2)

. داد يور 
زجب درک ، دازآ  ار  یماـش  ناریـسا  یلع  هـک  يرقنم  هـتفگ  . 519 ص 518 - نیفـص ، ۀـعقو  يرقنم ، 3340 ؛ ص 3339 - ج 1 ، يربـط ، ( 3)

رد عاضوا  قفاوم  ارهاظ  دندشیم - هتـشک  تروص  نیا  رد  هک  دندوب - هدش  ریـسا  مود  راب  ای  دندوب  هتـشک  ار  شنادرم  زا  یکی  هک  یناسک 
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. دراد هراشا  نایماش  ياهشروی  هب  الامتحا  هتفگ  نیا  تسین . نیفص 
ص 337. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
ص:337  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

؛ دش راکشآ  الماک  شنایهاپس  نیب  قیمع  فاکش  هار  یط  رد  تفر . هفوک  هب  هلیخن  قیرط  زا  سپس  دنام و  ادودنـص  رد  بش  کی  وا  تفر .
نافلاخم راعـش  هّلل » ّالا  مکح  ال  . » دنتفوک رگیدکی  هب  هنایزات  اب  دـنتفگ و  ازـسان  رگیدـکی  هب  تیمکح  نافلاخم  نارادـفرط و  هک  يروط  هب 

هب ار  نافلاخم  نانیا  اّما  دنتـسکش . ار  ادـخ  رما  تمرح  يرـشب  نامکاح  باصتنا  اب  هک  دـندرکیم  مهتم  ار  تیمکح  نارادـفرط  ناـنآ  دـش .
یگدیـشاپمه زا  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـمآ  دـندرک . موکحم  دـندوب ، هدرک  كرت  ار  شیوخ  تّما  ماما و  هک  یناـسک  ناونع 

سپ نیا  زا  هکلب  دـهاوخب ؛ شزوپ  نآ  زا  تسین  يزاین  تفگ  درک و  فارتعا  دوخ  شزغل  هب  يرعـش  ندورـس  اـب  درک  هدـهاشم  ار  شنادرم 
دش و هفوک  دراو  یلع  نوچ  دومنیم . يدج  رایـسب  فالتخا  اّما  « 1 . » دنک ناربج  ار  قاقش  نیا  ات  تفر  دهاوخ  شیپ  دش و  دهاوخ  رایـشه 
هب ضارتعا  رد  رهـش ، زا  جراخ  ءارورح  هب  دـندیزگ و  هراـنک  درم  رازه  هدزاود  دودـح  « 2 ، » درک اهر  ار  شهاپـس  لاس 37  لوـالا  عیبر  رد 

یماظن هدنامرف  ماقم  رد  ار  یمیمت  یعبر  نب  ثبـش  اهنآ  دندش . جیـسب  شیوخ  نامرآ  هار  رد  گنج  يارب  سپـس  دنتـسشن ؛ بقع  تیمکح 
دندوب زین  يرایسب  ارهاظ  زین  نانآ  نایم  رد  دندیزگرب . شیوخ  تعامج  ماما  ماقم  رد  ار  لئاو  نب  رکب  زا  يرکـشی  ءاوک  نب  هللا  دبع  دوخ و 

یعبر نب  ثبـش  باـختنا  دنتـشاد . فارتـعا  دوخ  هابتـشا  هب  نونکا  دـندوب و  هتفریذـپ  ار  تیمکح  اـی  هدرک  عاـفد  سبشتآ  زا  ادـتبا  رد  هک 
فنحا یتح  ناسیک  نب  حلاص  هتفگ  هب  تسا . هدوب  ّتیمها  زیاح  نیتسخن » هیرورح   » نایم رد  میمت  روضح  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  الامتحا 

. تسا دیدرت  دروم  اجنیا  رد  وا  ندوب  قثوم  اّما  « 3 . » دوب نانآ  نایم  رد  مه  سیق  نب 
«4 . » دوب نئادـم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیـشیپ  یلاو  ینمی ، یبحرا  سیق  نب  دـیزی  دـندوب ، هدرک  يریگهرانک  هک  يرگید  ناـگرزب  هلمج  زا 

نانآ تعیب  نمض  رد  دنراپسب . اروش  هب  ار  دوخ  رما  يزوریپ  زا  سپ  هک  دندرک  دهعت  دنتخانشیمن ، دوخ  ماما  ار  یلع  رگید  هک  نایـشروش 
«5 . » دوب رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ساسا رب  ادخ  اب 

______________________________

ص 342. نامه ، ( 1)
(. 346 ص 345 - نامه ،  ) دروآیم لاس 37  لوالا  عیبر  متـسیب  ار  هفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشگزاب  خیرات  یبلک  بئاس  نب  دمحم  ( 2)

. دیامنیم رید  یمک  خیرات  نیا 
ص 342. نامه ، ( 3)

ص 3352. ج 1 ، يربط ، ( 4)
ص 342. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3349 ؛ نامه ، ( 5)

ص:338  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ناما هدـعو  اب  ار  یلع  نایهاپـس  شتبیغ  ناـمز  رد  هک  درک  شنزرـس  ار  يراـصنا  دوعـسم  وبا  دوخ  تقوم  یلاو  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

یلدزب درمریپ  ار  وا  یلع  دوب . هدرک  داقتنا  نامثع  دض  نایشروش  زا  زین  شیاههبطخ  رد  دننک و  كرت  ار  دوخ  هاپـس  دوب  هدرک  قیوشت  نداد 
نابز رب  دوب  هداد  تشهب  هدعو  وا  هب  هک  ار  ادخ  لوسر  مالک  درک و  عافد  دوخ  زا  دوعسم  وبا  اّما  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  شلقع  هک  دناوخ 

«1 . » دننکن اهر  ار  تّما  هک  دادیم  رادشه  مدرم  هب  هک  یلاح  رد  دش ، هکم  راپسهر  وا  دروآ .
ناشیاهشسرپ و هب  خساپ  هک  درک  شرافـس  وا  هب  تشاد و  لیـسگ  نیقرام  اب  يرگیجنایم  يارب  ار  سابع  نب  هللا  دبع  ادتبا  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ارچ دیـسرپ  اهنآ  زا  دـش و  هدیـشک  هلداجم  هب  نانآ  طسوت  سابع  نبا  اّما  دوش . قحلم  يو  هب  یلع  ات  دزادـنا  ریخأت  هب  ار  ناـنآ  اـب  ثحب  زین 
خر نانآ  نیب  تخـس  یعازن  هک  یماـگنه  رهوش ، نز و  ناـیم  ار  رواد  ود  باـصتنا  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـنرادیمن ، شوخ  ار  تیمکح 
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نز ناـسک  زا  يرواد  درم و  ناـسک  زا  يرواد  دـیدش ، هاـگآ  يوش  نز و  ناـیم  فـالتخا  نتفرگ ] ـالاب   ] زا رگا  : ) تسا هتـشاد  ررقم  دـهد ،
(. 35 ءاسن / «. ) دینیزگرب

يدراوم رد  اّما  دننک ، يرواد  مدرم  تسا  زیاج  دشاب ، هتشاد  ررقم  ار  تیمکح  دنوادخ  اج  ره  ینعی  دروم ، نیا  رد  هک  دنداد  خساپ  نیقرام 
. دوب دهاوخ  بجاو  وا  مکح  يارجا  دزد ، تسد  ندیرب  راکانز و  هب  قالش  هبرض  دص  ندز  لثم  هتشاد ، نایب  ار  شیوخ  مکح  دنوادخ  هک 

مارحا تلاـح  رد  اـپ  راـهچ  نتـشک  هراـفک  صوصخ  رد  نآرق  هک  درک  رکذ  لداـع » درم  ود  يرواد   » ار نآرق  زا  يرگید  هنومن  ساـبع  نبا 
دشکب دمع  هب  ار  دیص  هک  ره  دیـشکم . ار  راکـش  دیـشاب  مارحا  رد  هک  هاگره  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  تسا : هدرک  حیرـصت  نادب 

(. 95 هدئام /  ...« ) دنهد یهاوگ  نادب  لداع  ود  هکنآ  طرش  هب  تسا  هتشک  هچنآ  دننامه  تسا  یناویح  ندرک  ینابرق  وا  يازج 
نبا ایآ  یهگناو ، درک . هسیاقم  دوشیم  طوبرم  ناناملسم  نوخ  نتخیر  هلأسم  هب  هک  يدروم  اب  دیابن  ار  دراوم  نیا  هک  دنداد  خساپ  جراوخ 

هیواعم و هرابرد  ار  شیوخ  يرواد  دنوادخ  دنادیم ؟ لداع » يدرم   » تسا هتخیر  ار  ناشنوخ  هدیگنج و  نانآ  اب  هک  ار  صاع  ورمع  سابع 
نیب حلص  قفاوت  دندز ؛ زابرس  نآ  زا  اّما  دندش ، هدناوخارف  ادخ  باتک  يوس  هب  نانآ  دندرگزاب ؛ ای  دنوش و  هتـشک  هک  هتـشاد  ررقم  شبزح 

ندش لزان  زا  سپ  ناناملسم  ریغ  ناناملسم و 
______________________________

؟؟. ص 728 ج 8 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  ( 1)
ص:339  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دنتخادرپیم هیزج  هک  یتروص  رد  نایدوهی - نایحیسم و  اب  زج  دوبن ، زیاج  تئارب  هروس 
ياههلداجم دندنام و  راوتـسا  دوخ  نخـس  ربارب  رد  نانآ  دندرک . موکحم  رافک  ناونع  اب  اراکـشآ  ار  نایماش  هیواعم و  نیقرام  ناس ، نیدـب 

«2 . » تشاذگ ياج  رب  یمک  ریثأت  ارهاظ  سابع ، نبا  فیعض 
ربخ دایز  دراد . يرتشیب  تیبوبحم  نانآ  دزن  ناشناربهر  زا  کی  مادک  دنیبب  ات  داتسرف  نیقرام  هاگودرا  هب  ار  رضن  نب  دایز  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. دناهدمآ عمج  سیق  نب  دیزی  درگ  نانآ  رثکا  هک  داد 
تعیب نتفرگ  رد  ارهاظ  يو  دروآ . ياج  هب  زاـمن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  اـجنآ  رد  تفر و  سیق  نب  دـیزی  همیخ  هب  ماـگنه  نیا  رد  یلع 

نآ رد  سابع  نبا  هک  تفر  ییاج  هب  هاـگنآ  تشاد . بوصنم  ير  ناهفـصا و  تیـالو  هب  ار  وا  دـشن و  هجاوم  لکـشم  اـب  دـیزی  زا  هراـبود 
ار يزور  دـیروآ  دای  هب  تفگ  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک . عطق  ار  وا  نخـس  دوب و  نیقرام  اب  هلداجم  لوغـشم 

شیوخ رظن  نیا  رب  یتقو  متشادزاب . راک  نیا  زا  ار  امش  دیهد و  تبثم  خساپ  نانآ  هب  دنتساوخ  امش  زا  دنتـسج و  لسوت  نآرق  هب  نایماش  هک 
نیقرام یتقو  دوشیمن . بجاو  اهنآ  مکح  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک ، تیاعر  کین  ار  نآرق  مکح  نامکح  هک  مدرک  طرش  دندرـشف ، ياپ 

، تسین قفاوم  نادرم  تیمکح  اب  وا  هک  داد  خـساپ  هن ، ای  دـنادیم  عورـشم  يزیرنوخ  ماـگنه  هب  ار  نادرم  تیمکح  اـیآ  هک  دندیـسرپ  وا  زا 
. دـنروآ نابز  رب  ار  نآ  دـیاب  نادرم  سپ  دـیوگیمن . نخـس  تسا و  تباتک  بلاق  رد  نآرق  همه  نیا  اب  دریذـپیم ؛ ار  نآرق  تیمکح  هکلب 
، سبشتآ یط  دیاش  هکنآ  دیما  هب  داد  خساپ  یلع  تسا . هتشاد  ررقم  ار  ینیعم  تدم  گنج  هکراتم  يارب  ارچ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  نیقرام 

یگلمج نانآ  دندرگزاب و  دوخ  رهش  هب  ات  تساوخ  نانآ  زا  هاگنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنادرگزاب . تّما  نیا  هب  ار  شمارآ  حلـص و  دنوادخ 
«3 . » دنتشگزاب

. دندناسر یلع  هب  ار  شیوخ  خساپ  دوخ  جراوخ  هک  دیازفایم  نینچ  يدزا  هللا  دبع  نب  بدنج  هعیبر و  نب  ةرامع  تیاور  نیا  هب  فنخم  وبا 
سپ . » مینکیم هبوت  ادـخ  هاگرد  هب  نآ  زا  هک  ام  بناج  زا  دوب  يرفک  نیا  يدومن و  فیـصوت  هک  میدرک  نانچ  يرآ ، دـنتفگ ، وا  هب  نانآ 

وت
______________________________
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.3352 ص 3351 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
. دندرکن يوریپ  هفوک  هب  تشگزاب  تهج  سابع  نبا  تساوخرد  زا  نیقرام  زا  کی  چیه  یلصا ، تیاور  هب  انب  ( 2)

(. ص 349 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دنتفگ خساپ  نادب  درم  رازه  راهچ  ای  ود  هک  دناهدرک  لقن  رگید  ياهتیاور 
.3353 ص 3352 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
ص:340  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هبوت دـنوادخ  هاگرد  هب  : » داد خـساپ  نینچ  یلک  ینایب  اـب  یلع  میزرویم .» تفلاـخم  هنرگو  مینک  تعیب  وت  اـب  اـت  نک  هبوت  اـم  دـننامه  زین 
.« مبلطیم یهانگ  ره  زا  ار  وا  یگدنشخب  منکیم و 

نایاپراهچ دننک و  عمج  ار  جارخ  تدم  نیا  رد  ات  دریگ  رس  زا  ار  گنج  دعب  هام  شـش  هک  ساسا  نیا  رب  دندرک  تعیب  وا  اب  جراوخ  سپس 
«1 . » دنزاس هبرف  ار  يراوس 

تیمکح قفاوت  زا  هک  یناـیفوک  ناـنآ و  رتوردـنت  دارفا  نیب  دنتـشگزاب ، هفوک  هب  نیقراـم  یتـقو  دـشن . لـصاح  لـماک  قـفاوت  همه ، نیا  اـب 
هک تسا  هتـشاد  راـهظا  هدرک و  هبوت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـندرک  اـعدا  نونکا  ناوردـنت  دـمآ . دـیدپ  یتموصخ  دـندوب ، هدرک  یناـبیتشپ 

یلع دـنوش . ماش  راپـسهر  ات  دـندرگ  هبرف  ناشنایاپراهچ  دـنرظتنم  طقف  هک  دنتـشاد  راهظا  ناـنآ  دوب . تلالـض  زیمآرفک و  یلمع  تیمکح 
هیرورح  » زا يرایـسب  هک  یلاح  رد  دـنادیمن . تلالـض  ار  نآ  هتـشگنزاب و  قفاوت  نیا  زا  تفگ  تسناد و  اربم  اـعدا  نیا  زا  ار  دوخ  ریزگاـن 
راکـشآ تفلاخم  اهنآ  زا  یخرب  دـنتفریذپ ، ار  هلأسم  نیا  ءاوک ، نب  هللا  دـبع  یعبر و  نب  ثبـش  ناـشیا  هدـیزگرب  ناربهر  هلمج  زا  نیتسخن »

«. هّلل ّالا  مکح  ال   » دنداد راعش  دندرک و  عطق  دجـسم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  نانآ  « 2 . » دـندرک رارکت  تیمکح  قفاوت  رب  ار  دوخ 
دیاب یلو  دندرکیم ؛ در  ادیدش  ار  تراما  نانآ  « 3 . » دنراد لطاب  روظنم  نآ  زا  هک  تسا  یقح  نخس  نیا  هک  تفگ  داد و  خساپ  نادب  یلع 
نانآ عضوم  اب  لـصا  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـّما  « 4 . » دوب ریذـپانبانتجا  نید  يربـهر  نتفرگ  هدـهع  هب  روظنم  هب  ریما  دوـجو  هک  تفگ 

زا دینارن و  نوریب  دجاسم  زا  ار  نانآ  داد  نامرف  ترـضح  نآ  دنوش . لمع  دراو  نانآ  دض  رب  هک  دهد  هزاجا  لیابق  هب  دوبن  لیام  دوب ، قفاوم 
تسد هب  ياهدمآرد  زا  هک  یمهس 

______________________________

ص 349. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3353 ؛ نامه ، ( 1)
هب هداد  نیقراـم  هب  هک  ییاـهزایتما  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  ریاد  يری ، هلاو  اـیچو  هـتفگ  نـیا  ص 356 . ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 2)
رد هیـضابا ،» عبانم  ساسا  رب  جراوخ  يریگهرانک  هیواـعم و  یلع و  نیب  يریگرد   » تسین ياهدیجنـس  نخـس  تسا ، هدـش  نامیـشپ  ياهنوگ 

، مالـسا فراعملا  ةریاد  رد  ءارورح » « ؛ 47 تاحفـص 42 - رد  94 ؛ ص 1 - دـیدج ، هرود  لپان ، یقرـش  تاعلاطم  هسـسؤم  هنایلاس  شرازگ 
هب تشاد ، راظتنا  وا  هکناـنچ  تیمکح ، هک  یتروص  رد  طـقف  اـّما  دریگ ، رـس  زا  هیواـعم  دـض  رب  ار  گـنج  دوب  ممـصم  یلع  مود . شیاریو 
هک دـهد  هدـعو  تسناوتیمن  دـنیآزاب . تعاـط  هب  ورهناـیم  جراوخ  هک  دوب  یفاـک  ارهاـظ  رما  نیا  دـماجنین . نآرق  رب  ینتبم  تسرد  يرواد 

دندوب هدرک  فارتعا  دوخ  هک  ییاهنآ  هژیوب  ناوردنت ، دنرادیمن . زاربا  ار  بلطم  نیا  مه  یضابا  عبانم  تسکش . دهاوخ  ار  تیمکح  قفاوت 
. دننک لیمحت  تما  تیرثکا  وا و  رب  ار  نآ  ریظن  یفارتعا  دنتساوخیم  نونکا  دناهدرک ، هبوت  تیمکح  زا  شیوخ  هیلوا  تیامح  زا  هک 

.3362 ص 3361 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
.377 ، 361 ص 352 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

ص:341  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دننک گنج  امش  اب  هک  دیگنجب  اهنآ  اب  یتروص  رد  اهنت  دیزاسن . ناشمورحم  دنراد  ءیف  زا  هدمآ 

ناضمر هام  تخادنا . ریخأت  هب  تیمکح  يارجا  يارب  ار  شیوخ  تامادقا  دش ، وربور  نایفوک  نایم  فالتخا  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
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وا درک . هوکش  ریخأت  نیا  زا  دش و  دراو  « 2 ، » یملس سنخا  نب  دیزی  نب  نعم  مان  هب  هیواعم  هداتسرف  لاس 37 ، لاوش  لیاوا  رد  دش و  يرپس 
دهدن هزاجا  رکب  میمت و  يودب  بارعا  هب  دنک و  افو  دوخ  دهع  هب  دیاب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدرک و  افو  شیوخ  دهع  هب  هیواعم  هک  تفگ 
یثراح یناه  نب  حیرش  یهدنامرف  هب  ار  درم  دصراهچ  وا  دننک . زاغآ  ار  تیمکح  داد  نامرف  یلع  ماگنه  نیا  رد  « 3 . » دنهد رییغت  ار  وا  رظن 

رد زین  ار  سابع  نب  هللا  دبع  تشادن ، یـسوم  وبا  هب  ینادـنچ  دامتعا  نوچ  تشاد . لیـسگ  لدـنجلا  ۀـمود  هب  شیوخ  مکح  هارمه  ناونع  هب 
وا دهد . ناماس  ار  ناشیاهراک  دریگ و  هدهع  رب  ار  نایفوک  زامن  تماما  سابع  نبا  هک  دش  نیا  رب  رارق  داتسرف . دوخ  یـصخش  هدنیامن  ماقم 

ۀمود دراو  ماـش  لـها  زا  رفن  دـصراهچ  هارمه  هب  صاـع  ورمع  دادیم . تروـص  ار  شمکح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نـیب  تاـبتاکم  نـینچمه 
. دش لدنجلا 

هیلع یلع  زا  داتـسیا و  دـهاوخ  صاع  ورمع  ربارب  رد  يرعـشا  یـسوم  وبا  ایآ  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  ییاهدـیدرت  نایفوک  ناـیم  رد  ارهاـظ 
یلع زا  عافد  رد  ار  دوخ  هتـشذگ  روصق  دیاب  تفگ  یـسوم  وبا  هب  یناه  نب  حیرـش  هک  تسا  ربخ  رد  هن ؟ ای  درک  دـهاوخ  ینابیتشپ  مالّـسلا 

، دوخ زا  یلطاب  عفد  يارب  ارم  دیابن  دنرادیم  اور  دـیدرت  نم  تلادـع  رب  هک  یمدرم  هک  داد  خـساپ  یـسوم  وبا  دـنک و  ناربج  مالّـسلا ، هیلع 
هب نارعاش ، زا  یکی  ریدقت ، ره  هب  دیازفیب . مدرم  ربارب  رد  شرابتعا  رب  ات  دوتس  ار  وا  داد و  رییغت  ار  دوخ  هیور  سپـس  حیرـش  دنراد . لیـسگ 

يربارب صاع  ورمع  نوچ  يرگهلیح  اب  تسین و  ممـصم  كریز و  يدرم  یـسوم  وبا  هک  داد  رادـشه  حیرـش  هب  يرعـش  رد  یّنـش ، روعا  مان 
، دـندرک يرواد  یهارمگ  رــس  زا  رگا  اـّما  دــش ، دــهاوخ  يوریپ  ناـنآ  زا  دــننک  يرواد  یتـسار  قـح و  قباـطم  ود ، نـیا  رگا  دــنکیمن .

ار وا  تشاد و  زاربا  وا  هب  تبسن  ار  شايرادافو  یسوم  وبا  تسود  یشاجن ، دوب . دهاوخ  خلت  یشکمشک  ناشماجنارس 
______________________________

ص 352. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3363 ؛ ص 3362 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
(. 152 ص 150 - ج 25 ، رصتخم ، روظنم ، نبا   ) دش هتشک  سیق  نب  كاحض  باکر  رد  طهار  جرم  رد  دوب و  یباحص  وا  ( 2)

.350 - 346 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3353 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 3)
ص:342  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

یّنش و روعا  دوب ، لدنجلا  ۀمود  رد  یـسوم  وبا  هک  ینامز  یتح  « 1 . » دروآ دورف  یتبرـض  ورمع  رب  شیاسآقرب  ریـشمش  اب  هک  درک  بیغرت 
. دنداتسرف شیارب  يراعشا  يدبع  ناتلص 

. دوش علخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  صاع ، ورمع  یـسوم و  وبا  مکح  ساسا  رب  تسین  قفاوم  زگره  وا  هک  تفگ  سیقلا ، دـبع  نارعاش  زا  ناتلص ،
«2»

نب صوقرح  یئاط و  جرب  نب  ۀعرز  ياهمان  هب  یجراخ  ود  دش ، راکشآ  یسوم  وبا  نداتسرف  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  میمـصت  هک  يدرجم  هب 
یهدنامرف دـنک و  اهر  ار  تیمکح  هک  دـندروآ  راشف  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  و  دـندوشگ ؛ ضارتعا  هب  بل  دـنتفر و  وا  دزن  « 3 ، » يدعس ریهز 

نامرف وا  زا  نانآ  اّما  دنک  نینچ  تسا  هتشادیم  تسود  هک  داد  خساپ  مالّسلا  هیلع  یلع  دنگنجب . دوخ  نانمشد  اب  ات  دریگ  هدهع  رب  ار  نانآ 
هروس رد  نآرق  هک  نانچ  دـننک ، افو  نآ  هب  هک  دـندوب  هدرک  دـهع  نانآ  دوب و  هدـش  مکحم  هتـشون و  فرط  ود  نایم  ینامیپ  دـندوب . هدربن 

هک تفگ  صوقرح  دینکـشم .» ار  نآ  دیدروخ  دیکا  دنگوس  نوچ  دینک و  افو  نادب  دیتسب ، نامیپ  ادخ  اب  نوچ  : » دـیامرفیم هیآ 91  لحن ،
یناوتان اهنت  هکلب  هدوبن  هانگ  نیا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دنک . هبوت  دیاب  نآ  باکترا  ببـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدوب  یهانگ  نیا 

. دوب هداد  رادشه  نانآ  هب  وا  هک  هدوب  لمع  فعض  يأر و 
اب دنکن ، اهر  ادخ  باتک  هرابرد  ار  نادرم  تیمکح  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  تفگ  تشاذگ و  نایم  رد  ياپ  ماگنه  نیا  رد  جرب  نب  ۀعرز 
داد خساپ  هعرز  اّما  درک ، ینیبشیپ  ار  شگرم  وا  شنزرـس  اب  یلع  دبلطیم . ار  دـنوادخ  تیاضر  تیانع و  راک  نیا  اب  دـیگنج  دـهاوخ  وا 

ار امـش  ناطیـش  اـّما  دوب ؛ اـیند  زا  یگدوسآ  قح  هار  رد  رگم  يدوب  قـح  رب  رگا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا . نیریـش  وا  يارب  گرم  هک 
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هک یلاح  رد  دنتفر  نوریب  درم  ود  نآ  دیربیمن . يریخ  دیگنجیم  نآ  رس  رب  هک  ایند  نیا  زا  هک  دیسرتب  ادخ  زا  امـش  يود  ره  هداد ، بیرف 
«4 . » دنتخاس يراج  نابز  رب  ار  هّلل » ّالا  مکح  ال   » راعش

______________________________

.535 ص 534 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
.538 ص 537 - نامه ، ( 2)

، ود نیا  رب  هوالع  یبعش ، تیاور  ود  رد  ص 3360 .) ج 1 ، يربط ،  ) تسا نینچ  زین  هفیحج  یبا  نب  نوع  دانتـسا  هب  فنخم  وبا  تیاور  ( 3)
نب دیز  یبسار و  بهو  نب  هللا  دبع  يدسا ، نانـس  نب  هرمج  یملـس ، هرجـش  نب  هللا  دـبع  یعجـشا ، لفون  نب  ةورف  یـسبع ، یفوا  نب  حـیرش 

(. 361 ص 359 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، . ) دناهدش رکذ  زین  یئاط  نصح 
.3361 ص 3360 - ج 1 ، يربط ، ( 4)
ص:343  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رد رگید  هک  دندش  اونمه  نانآ  « 1 . » دندرک رادید  رگیدکی  اب  یبسار  بهو  نب  هللا  دـبع  هناخ  رد  تیمکح  وردـنت  نافلاخم  ماگنه  نیا  رد 
میمـصت دننک . موکحم  ار  اهنآ  هزرابم و  دوخ  موق  هدننکهارمگ  ياهتعدب  اب  دنناوتب  هک  دنور  یناکم  هب  دننامن و  یقاب  نارگمتـس  رهـش  نیا 

یسبع یفوا  نب  حیرـش  و  « 2  » يدسا نانـس  نب  ةرمج  ریهز ، نب  صوقرح  یئاط ، نصح  نب  دـیز  دـننیزگرب . دوخ  نایم  زا  ییاوشیپ  دـنتفرگ 
زامن رد  دوجـس  ترثک  رثا  رب  شیاهتـسد  یناشیپ و  اریز  تانفثلا - وذ  هب  فورعم  یبسار ، بهو  نب  هللا  دبع  دندرک . در  ار  يربهر  یگلمج 
يارب یـسوم  وبا  تمیزع  زا  سپ  هاگنآ  « 3 . » دـندرک تعیب  وا  اب  لاس 37  لاوش  مهد  رد  نانآ  تفریذـپ . ار  نآ  یلیمیب  اـب  دوب - هتـسب  هنیپ 
نوریب ار  شنانکاس  دننیزگ ، تماقا  نئادم  رد  هک  درک  داهنـشیپ  حیرـش  دندرک . رادید  رگیدکی  اب  یفوا  نب  حیرـش  لزنم  رد  « 4 ، » تیمکح
بیقعت دننک  تکرح  یهورگ  تروص  هب  رگا  هک  تفگ  نصح  نب  دیز  دنوش . قحلم  اهنآ  هب  ات  دنناوخ  ارف  ار  دوخ  يرصب  ناردارب  دننار و 

تسا رتهب  دش و  دهاوخ  يریگولج  نئادم  هب  ناشدورو  زا  هک  دنتشاد  نیقی  اهنآ  دنوش . راپـسهر  یناهنپ  يدارفنا و  دیاب  هکلب  دش ؛ دنهاوخ 
نب هللا  دبع  دمآ و  هتفریذپ  داهنـشیپ  نیا  دنوش . قحلم  اهنآ  هب  اجنآ  رد  ات  دـنناوخ  ارف  ار  نایرـصب  دـنور و  هلجد  قرـش  رد  ناورهن  رـسج  هب 

باوج وا  همان  هب  نایرـصب  دـندنویپب . اهنآ  هب  هک  درک  ناشبیغرت  ربخاب و  ناشیا  میمـصت  زا  ار  نانآ  تشون و  اهنآ  يرـصب  ناردارب  هب  بهو 
. دنداد تبثم 

نایـشروش هب  تشاد  دصق  زین  متاح  نب  يدع  دنزرف  « 5 ، » هفرط دندوب . نصح  نب  دیز  یفوا و  نب  حیرـش  دندش  راپـسهر  هک  یناسک  نیلوا 
اب طاباس  هقطنم  رد  تشگزاب  رد  ددرگزاب . تفرگ  میمـصت  دیـسر ، نئادم  هب  هفرط  یتقو  دیـسرن . وا  هب  اّما  تفر  وا  یپ  رد  شردپ  ددنویپب .

اّما دشکب ، ار  وا  تساوخ  هللا  دبع  دش . يورایور  هراوس  تسیب  اب  هارمه  بهو  نب  هللا  دبع 
______________________________

ص 359، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دندرک رادید  رگیدـکی  اب  نصح  نب  دـیز  ای  بهو  نب  هللا  دـبع  هناخ  رد  اهنآ  یبعـش ، تیاور  هب  انب  ( 1)
(. زین ص 363

. تسا هدرک  طبض  هزمح  يربط  هرمج و  ار  مان  نیا  يرذالب  ( 2)
(. ص 363 ج 2 ، باسنا ، . ) تسا هدرک  لقن  لاوش ، متسیب  بش ، هعمج  ار  خیرات  نیا  يرذالب  ( 3)

ص 363. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
ص ج 2 ، باسنا ،  ) دـنکیم هابتـشا  الامتحا  تسویپ ، جراوخ  هب  هک  دوب  متاح  نب  يدـع  دـنزرف  دـیز  نیا  هکنیا  رب  رارـصا  رد  يرذالب  ( 5)

فرط زا  هک  یلاـح  رد  اـجنآ ، رد  هفرط  فـنخم ، وـبا  تیاور  هب  اـنب  دـش . هتـشک  یلع  باـکر  رد  ناورهن  رد  هفرط  هک  دـیوگیم  وا  (. 364
. ددنویپب جراوخ  هب  دیـشوک  ادتبا  رد  هک  دشاب  یـسک  نامه  دیاب  وا  دروم  ره  رد  ص 3384 .) ج 1 ، يربط ،  ) دش هتـشک  دیگنجیم  جراوخ 
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. دوب هتسویپ  هیواعم  هب  رتشیپ  دیز 
ص:344  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

یلع یلاو  دوعـسم ، نب  دعـس  دزن  ار  يدرف  متاح  نب  يدـع  دنتـشاد . شزاب  راک  نیا  زا  « 1  » ینالوب دـیز  نب  رـشب  یناهبن و  کلام  نب  ورمع 
اب تخاس و  راوتـسا  ار  نئادـم  ياـههزاورد  دعـس  دـنوشیم . کـیدزن  نایـشروش  هک  داد  رادـشه  وا  هب  داتـسرف و  نئادـم ، رد  مالّـسلا  هیلع 

يرطخ اب  هکنآیب  تشذگ و  هلجد  زا  بهو  نب  هللا  دـبع  بش  لالخ  رد  اّما  داد ، يور  خرک  رد  یگنج  تفر . نانآ  ییورایور  هب  یناراوس 
. دندمآ درگ  اجنآ  رد  درم  رازه  ود  دودح  جیردتب  « 2 . » دیسر ناورهن  هب  دوش  هجاوم 

نب رفن  نب  عاقعق  نانآ  هلمج  زا  دندش . ینادـنز  ریگتـسد و  دوخ  موق  فرط  زا  دـندنویپب ، نانآ  هب  دـندمآرب  ددـص  رد  هک  یناسک  زا  یخرب 
«4  » هریمع نب  بـعک  و  « 3  » یئاّکب نمحرلا  دـبع  نب  میکح  نب  هللا  دـبع  يدـعب ، جراوخ  زا  رعاش و  میکح  نب  حاـمرط  يومع  یئاـط ، سیق 

. دندوب
اّما تفرگ  رارق  شنادرم  زا  یـضعب  ینابیـش و  لیـسف  نب  یفیـص  بیقعت  دروم  دوعـسم ، نب  هللا  دـبع  تسود  ینابیـش ، بوـقرع  نب  سیرتـع 
وا زا  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  هب  ار  وا  سپ  دوش . راپـسهر  دراد  دـصق  یـسبع  هعیبر  نب  ملاس  هک  دـش  ربخ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  « 5 . » تخیرگ

«6 . » دوشن مزاع  هک  تساوخ 
تسود هک  دنتفگ  و  دندرک ، دیدجت  ار  دوخ  تعیب  دنتفر و  وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  دندرک ، كرت  ار  هفوک  جراوخ  هکنآ  زا  سپ 

. تسناد نآ  طرش  ار  ادخ  لوسر  ّتنس  هب  ندز  گنچ  یلع  درادیم . نمشد  وا  هک  یناسک  نمشد  درادیم و  تسود  وا  هک  دنتسه  یناسک 
رب تساوخ  دوب - معثک  رادمچرپ  دیگنج و  وا  باکر  رد  نیفـص  لمج و  ياهگنج  رد  هک  یمعثک - دادش  نب  ۀـعیبر  زا  ترـضح  نآ  یتقو 

! وت رب  ياو  : » تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  رمع .» رکب و  وبأ  ّتنس  ساسا  رب  : » داد خساپ  هعیبر  دنک ، تعیب  ادخ  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  ساسا 
: تفگ وا  هب  یلع  اّما  درک  تعیب  وا  اب  هعیبر  دندوبن .» قح  رب  دندوب  هدرک  لمع  ادـخ  ربمایپ  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  زج  رمع  رکب و  وبأ  رگا 

ياهدشهتشک و ياهدرک و  تکرح  جراوخ  نیا  اب  هک  منیبیم  ارت  ییوگ  »
______________________________

. دندوب یط  لیابق  زا  نالوب  ناهبن و  ( 1)
.3367 ص 3366 - ج 1 ، يربط ، ( 2)

. دوب هعصعص  نب  رماع  زا  ياهلیبق  ءاّکب  ص 3367 . نامه ، ( 3)
ص 364. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

ص 363. نامه ، ( 5)
ص 3367. ج 1 ، يربط ، ( 6)

ص:345  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دش هتشک  هرصب  جراوخ  نایم  رد  ناورهن  گنج  رد  هعیبر  دناهدرک .» تبوکدگل  نابسا 

. دروآ هنحص  هب  ار  ياهدرتسگ  یتدیقع  تافالتخا  تیمکح ، رد  شکمشک  ناس ، نیدب 
مالّـسلا هیلع  یلع  ناراداوه  فرط  زا  هدش  حرطم  لصا  نیا  بلاق  رد  تعیب  نیا  دـندرکیم ؛ يدونـشخان  زاربا  ماما  اب  دارفا  تعیب  زا  جراوخ 

هک دندرک  دننام  نایماش  هب  ار  نانآ  درادب . نمشد  وا  هک  یناسک  نمشد  درادیم و  تسود  وا  هک  دنتسه  یناسک  تسود  هک  دوب  هدش  نایب 
کی رب  ینتبم  تـعیب  جراوــخ  رظن  زا  « 2 . » دـندیزرو رفک  دنتـشادیم ، هارکا  هچنآ  دنتـشادیم و  تسود  هچنآ  رب  اـنب  هیواـعم  اـب  تـعیب  رد 
ارهاظ نانآ  رمع . رکب و  وبأ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ناحلاص ، ّتنس  ادخ ، باتک  هب  ندز  گنچ  رب  دوب  ینتبم  هکلب  دوبن ، صخش 

تماما رد  ياهژیو  قح  دوخ  يارب  ادخ ، لوسر  اب  شکیدزن  دنویپ  شیوخ و  نیتسخن  ياهیگتسیاش  لیلد  هب  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ياعدا  زا 
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نانچ دورب ، نایم  زا  یهلا  نوناق  نتـسکش  اب  تسناوتیم  ینامز  ره  رد  اهنآ ] رظن  هب   ] نیتسخن یگتـسیاش  دـندرکیم و  داقتنا  دـشیم ، لیاق 
هب یلع ، ياهاعدا  مغر  هب  نانآ  دـشیمن . طوبرم  عوضوم  نیا  هب  نانآ  رظن  زا  ربماـیپ  اـب  يدـنواشیوخ  و  تفر ؛ ناـیم  زا  ناـمثع  طـسوت  هک 
هب نانآ ، هک  دـنکیم  باجیا  ار  شیرق  زاتمم  تیعقوم  ّتنـس  نیا  هکنآ  زا  لفاغ  دندرـشفیم ؛ ياپ  رمع  رکب و  وبأ  ّتنـس  هب  دوخ  يرادافو 

. دندرکیم در  ار  نآ  یسایس ، نابلط  تاواسم  هلزنم 
ارف یلع  يوس  هب  ار  مدرم  مخ  ریدـغ  زور  رد  تسا  هدـمآ  ربخ  رد  هک  دوب  ربمایپ  توعد  دـننامه  مالّـسلا ، هیلع  یلع  اب  ددـجم  تعیب  لـصا 

لامتحا هب  « 3 «. » درادیم نمـشد  ار  یلع  هک  شاب  یـسک  نمـشد  درادیم و  تسود  ار  یلع  هک  شاب  یـسک  رادتـسود  ادنوادخ ، : » دناوخ
. دنراد مالعا  مومع  يارب  ار  مخ  ریدغ  ثیدح  ات  دومرف  یلع  هک  دوب  نامز  نیمه  دودح  رد  نیقی  هب  بیرق 

لباقم نادـیم  رد  هدـمآ  درگ  تیعمج  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  هدـمآ  ترابع  نیا  بلاق  رد  نآ  نوگانوگ  ریباـعت  اـب  روبزم  ثیدـح 
ریدغ زور  رد  ار  ربمایپ  نانخس  هک  نانآ  زا  درک و  يور  هفوک  دجسم 

______________________________

. نامه ( 1)
ص 3350. نامه ، ( 2)

مجعملا رد  کنیـسن  عجارم و  هب  دـینک  هاگن  تسا ، توعد  نیا  يواح  هک  مخ  ریدـغ  ثیدـح  نوگاـنوگ  ياـهریبعت  زا  یهاـگآ  يارب  ( 3)
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دروآیم  مهارف  ار  ناـکما  نیا  توعد  نیا  رد  ریامـض  ماـهبا  یلو ؛»  » ماـن ریز  يوبنلا ، ثیدـحلا  ظاـفلال  سرهفملا 

تسا قفاوم  هتفرگ ، تروص  یسیلگنا ] هب   ] اجنیا نیا  رد  هک  ياهمجرت  مینک . ریسفت  نتشاد » نمـشد  ای  نتـشاد  تسود   » قادصم ای  عوضوم 
. دندرک رارقرب  وا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  هک  یتعیب  لصا  اب 

ص:346  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  تداهش  دندمآ و  شیپ  یباحص  هدزیس  ای  هدزاود  دنهد . تداهـش  ات  تساوخ  دندوب  هدینـش  مخ 
هب ار  مدرم  شیومع  رـسپ  تسوا و  يالوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  وا  يالوم  هک  ره  دومرف : هک  دندینـش  هلآ 

. تشاد رمع  رکب و  وبأ  تیالو  زا  رترب  یینید  تیالو  ياعدا  اراکشآ  یلع  بیترت  نیدب  دناوخ . ارف  وا  يوس 
نانآ یپ  رد  « 1  » یلؤد دوسالا  وبا  دندش . راپـسهر  یهورگ  روط  هب  یکدف ، نب  رعـسم  یهدنامرف  هب  درم  دصناپ  دودـح  رد  هرـصب ، جراوخ 
تمس هب  هاگنآ  تخیرگ . یکیرات  رد  شنارای  اب  هارمه  رعسم  دندوب و  رگیدکی  يورایور  بورغ  ات  دیسر . اهنآ  هب  ربکا  رـسج  رد  تفر و 

دبع نانآ  یتیاور  هب  اـنب  « 2 . » دنتـشکیم ار  اهنآ  دندرکیم و  دیاقع  شیتفت  نامدرم  زا  هرـصب  جراوخ  هار ، رد  دنیوگ  دـنتفر . شیپ  ناورهن 
هام دنچ  اهراتشک  نیا  دایز ، رایسب  لامتحا  هب  اّما  « 3 . » دنتشک ناورهن  هب  ندیسر  زا  شیپ  تسرد  ار  رگید  یـضعب  ّترا و  نب  باّبخ  نب  هللا 

هدـش و لفاغ  نانآ  ياهتیلاعف  زا  یلع  هک  تسا  دـیعب  تروص  نیا  ریغ  رد  داد . يور  دوب ، ماش  يوس  هب  نتفر  هدامآ  یلع  هک  یماگنه  دـعب ،
. دشاب هدرک  انتعا  نانآ  ياهمرج  هب  هکنآ  نودب  دنوش ، قحلم  وا  هاپس  هب  هک  دشاب  هتساوخ  اهنآ  زا 

هفوک و رد  دوخ  هطوبرم  نایماح  هب  ار  اهربخ  نانآ  هک  اجنآ  زا  دندرکیم . رادید  رگیدکی  اب  لدـنجلا  ۀـمود  رد  مکح  ود  نامز ، نیمه  رد 
لاس 37 هدـعقيذ  لیاوا  ات  الامتحا  هدیـشک و  لوط  هتفه  نیدـنچ  دـیاب  اهوگتفگ  دـنتفرگیم ، روتـسد  اهنآ  زا  دـندادیم و  شرازگ  قشمد 
زا ییاههمان  نوچ  و  دنوش . ربخاب  تارکاذم  تفرشیپ  زا  رتدوز  هچ  ره  دندوب  قاتـشم  همه  زا  شیب  ارهاظ  یفوک  ناهارمه  دشاب . هتفای  همادا 

ار نانآ  سابع  نبا  دزاس . هاگآ  یلع  ياههمان  تاجردنم  زا  ار  نانآ  هک  دندرکیم  رارصا  دیسریم  سابع  نبا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هداتسرف 
. دننکیمن تلاخد  دوشیم  لدب  در و  شمکح  هیواعم و  نیب  هک  ییاهمایپ  رد  دنراد و  دوخ  ینامدرم  نایماش  هک  درک  حیرـصت  شنزرس و 

هک دنتشاد  دامتعا  صاع  ورمع  هب  نایماش  « 4»
______________________________
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ج 1، يربط ،  ) تسا تسردان  الامتحا  هدـمآ ، فنخم  وبا  تیاور  رد  هک  نانچ  داتـسرف ، نانآ  یپ  رد  ار  دوسـالا  وبا  ساـبع  نبا  هک  نیا  ( 1)
هرـصب سأر  رد  ار  دوسالا  وبا  الامتحا  وا  دوب . لدنجلا  ۀـمود  رد  تیمکح  هلأسم  هب  یگدیـسر  يارب  ماگنه  نیا  رد  سابع  نبا  ص 3367 .)

. تشاذگ یقاب 
ص 3368. نامه ، ( 2)

.3375 ص 3374 - نامه ، ( 3)
رد هیواعم  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اراکشآ  تیاور  نیا  . 534 ص 533 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ص 3354 ؛ نامه ، ( 4)

ص:347  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رعش يدبع  ناتلص  دشیم ؛ رتشیب  یلع  هب  یسوم  وبا  يرادافو  هب  تبـسن  دیدرت  اهرادید  یط  رد  هفوک  رد  دنکیمن . تنایخ  هیواعم  عفانم  هب 

. دنکیمن علخ  صاع  ورمع  يرعـشا و  یـسوم  وبأ  يأر  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زگره  وا  هک  تفگ  دناوخ و  تشذـگ - هک  نانچ  ار - دوخ 
«1 . » دنراد ناهنپ  الماک  ار  دوخ  نیب  ياهوگتفگ  هک  دندرک  قفاوت  مکح  ود  تفرگ ، الاب  نایفوک  نایم  شکمشک  نوچ 

ثحب و دروم  دـناهداد ، نآ  ياهدـمایپ  راـک و  هویـش  ناـکم ، خـیرات ، هراـبرد  عباـنم  هک  یـضیقن  دـض و  راـبخا  وترپ  رد  تیمکح  ناتـساد 
، حرذا رد  يرگید  لدـنجلا و  ۀـمود  رد  یکی  تفرگ ، تروص  رادـید  ود  عقاو  رد  هک  ار  عوضوم  نیا  تسا . هدـش  عقاو  رایـسب  ياهوگتفگ 
هک تسا  هتفگ  طیعج  مهزاـب  رخاوا  نیا  رد  تسا . هدرک  یناـبیتشپ  نآ  زا  تخـس  زین  يریهلاو  اـیچو  حرطم و  نارگید  زا  لـبق  « 2  » یناتیاک

راکـشآ نیتسخن ، ياهتیاور  رتقیقد  یـسررب  اب  « 3 . » تفرگ تروـص  لاس 38  مرحم  هام  رد  ـالامتحا  مه  نآ  حرذا و  رد  رادـید  کـی  اـهنت 
قفاوت يارجا  يارب  دوب  یـشالت  طقف  لدنجلا ، ۀمود  رد  تسخن  رادید  اما ، دش . ماجنا  رادید  ود  صاع  ورمع  یـسوم و  وبا  نیب  هک  دوشیم 

نانچ حرذا  رد  مود ، رادید  تفرگ . رس  زا  ار  گنج  تفای و  رمثیب  ار  سبشتآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیماجنا ، تسکـش  هب  نوچ  تیمکح و 
نیا هب  هک  یلع - یمـسر  هدـنیامن  رگید  ماگنه  نآ  رد  یـسوم  وبا  هک  اجنآ  زا  دـش . هداد  بیترت  هیواعم  راـکتبا  هب  اـهنت  دـید ، میهاوخ  هک 

ار دوخ  هجوت  روبزم  یخیرات  یفوک و  ثیدح  دندمآیمن . رامـش  هب  تیمکح  هلأسم  زا  یئزج  تامادـقا  نیا  دوبن ، داهنیمن - یعقو  رادـید 
هدیدان ار  حرذا  رد  رادید  اساسا  هچرگ  ثیدح  نیا  دوب . نایفوک  یلع و  هب  طوبرم  رادید  اهنت  هک  هتـشاد ، فوطعم  لدنجلا  ۀمود  رادید  هب 

زا دوخ  شرازگ  هب  ار  فورعم  هنحص  نیرخآ  هژیوب  اجنآ ، عیاقو  زا  یخرب  هتفرگ ،
______________________________

 ...، نیب يریگرد   ) يری هلاو  ایچو  هلمج  زا  زورما ، نادنمشناد  رتشیب  تاروصت  تایاور و  یـضعب  فالخ  رب  تشادن ؛ روضح  لدنجلا  ۀمود 
تیمکح قفاوت  تسا . هتشاذگ  ریثأت  لدنجلا  ۀمود  نوماریپ  ياهتیاور  زا  یـضعب  رب  تقیقح  نیا  ارهاظ  دوب . حرذا  رد  هیواعم  ( 89 ص 84 -

. دندرکیم رادید  رگیدکی  اب  شیوخ  نایماح  روضح  نودب  نامکح  هک  دهدیم  ناشن 
ص 538. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)

.31 ص 30 - ج 10 ، مالسا ، خیرات  یناتیاک ، ( 2)
هک یلاح  رد  تفر ، لدنجلا  ۀمود  هب  لاس 37  ناضمر  رد  نایماش  تئیه  اهنت  هک  دیوگیم  طیعج  ص 276 . گرزب ، فالتخا  طیعج ، ( 3)

، يوما هفیلخ  لوا ، هیواعم  تنطلس  یـسررب   ) تسا رواب  نیا  رب  مه  سنمال  دراد . مازعا  ار  یتئیه  دشن  قفوم  دوب ، جراوخ  مرگرـس  هک  یلع ،
(. 129 ص 126 - سیراپ 1908 ،

ص:348  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب لدـنجلا  ۀـمود  رد  رادـید  زا  زین  ار  یتایئزج  اّما  هدرک ، حرذا  هجوتم  ار  دوخ  رظن  لک  رد  یندـم ، ثیدـح  تسا . هدوزفا  رادـید  نیتسخن 

. تسا هدوزفا  دوخ  شرازگ 
نامثع ایآ  هک  دوب  نیا  دریگ ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نامکح  طسوت  لدنجلا  ۀمود  رد  دش  رارق  هک  ياهلأسم  دیوگیم  يری  هلاو  ایچو 
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یتقو اّما  دنتـشاد . هاگن  ناهنپ  ار  نآ  یلو  هدـش ، هتـشک  مولظم  ناـمثع  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اـهنآ  « 1 . » هن ای  تسا  هدـش  هتـشک  مولظم 
ماقم رد  هیواعم  اب  دـنتفریذپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  نآ  نایماش  هک  یلاح  رد  درک ؛ موکحم  تسناد و  نآرق  فلاـخم  ار  نآ  یلع  دـش ، راکـشآ 
نایم شکمـشک  هک  دوب  نیا  نیفـص  قفاوت  رب  انب  نامکح  هفیظو  تسا . قبطنم  تیعقاو  اب  يدـح  ات  اـهنت  عوضوم  نیا  دـندرک . تعیب  هفیلخ 

ار شـسرپ  نیا  دـنهد . رارق  یـسررب  دروم  ار  نامثع  هانگ  ای  یهاـنگیب  طـقف  هکنیا  هن  دـننک ، فرطرب  هبناـجهمه  ياهنوگ  هب  ار  ناناملـسم 
تـسد یقفاوت  هب  صوصخ  نیا  رد  یناسآ  هب  یـسوم  وبا  اب  دناوتب  هک  تشاد  راظتنا  یتسارب  وا  اریز  درک ، حرطم  صاع  ورمع  ادتبا  الامتحا 
نایماش تیامح  دناتسب ، ار  وا  نوخ  ماقتنا  دراد  قح  تسوا و  دنواشیوخ  هیواعم  هدش و  هتشک  مولظم  نامثع  هکنیا  رب  ریاد  یمکح  ره  دبای .

وبا زا  دناوتیمن  يرتشیب  زیچ  هک  دوب  هدیمهف  صاع  ورمع  دـیدرتیب  درکیم . فیعـضت  ار  یلع  تیعقوم  تخاسیم و  راوتـسا  ار  نایوما  زا 
. دیماجنا دهاوخ  تسکش  هب  ماجنارس  تیمکح  دروآ و  گنچ  هب  یسوم 

ار فارتعا  نیا  یلک - يریبعت  هب  وا - دوب . مالسا  تّما  نایم  رد  شمارآ  حلـص و  ندنادرگزاب  یپ  رد  هناقداص  فرطیب و  يدرف  یـسوم  وبا 
ات تّما  يربهر  یتایح  هلأسم  رد  زین  صاع  ورمع  تشاد  دیما  هک  درکیم  یقلت  هنایوجیتشآ  یتکرح  تسا ، هدش  هتـشک  مولظم  نامثع  هک 

ماقتنا نتفرگ  يارب  ار  رتشا  نوچ  ینادرم  تسیابیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدوب  رواب  نیا  رب  وا  هک  تسا  دـیعب  دـنک . لـثم  هب  هلباـقم  يدـح 
یسوم وبا  دوب . هدرک  ینابیتشپ  وا  زا  تیبثت و  هفوک  یلاو  ماقم  رد  ار  یسوم  وبا  هک  دوب  یـسک  رتشا  دادیم ؛ لیوحت  هیواعم  هب  نامثع  نوخ 
يرگید سک  يارب  اج  ات  دـنک  لزع  تفالخ  ماقم  زا  ار  وا  یگداسب  ای  دـنک  مهتم  ار  یلع  هک  تشادـن  ار  یگداـمآ  نآ  زین  ماـگنه  نیا  رد 
تیمـسر هـب  ار  وا  هیواـعم  تـشادیم و  لوـبق  ماـش  یلاو  ماـقم  رد  ار  هیواـعم  یلع  هچناـنچ  هـک ، تـسا  هدوـب  یـضار  ـالامتحا  وا  دوشزاـب .

فارشا زا  بکرم  ییاروش  لیکشت  هب  لیامتم  الآم  وا  دنامب . یقاب  هفیلخ  ماقم  رد  نانچمه  ترضح  نآ  دراذگب  تخانشیم ،
______________________________

.31 ص 26 - مالّسلا و ،»...  هیلع  یلع  نیب  يریگرد  ( » 1)
ص:349  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نیتسخن هباحـص  زا  دوخ  هک  یـسوم  وبا  دوب . رمع  نب  هللا  دبع  شهاوخلد  دزمان  لاح ، نیا  اب  دشاب . نآ  ياضعا  زا  زین  یلع  هک  دوب  یبهذم 
اریز دـنامب ؛ یقاب  ماش  یلاو  تسناوتیم  هیواعم  ریدـقت ، ره  هب  دریذـپب . ار  قیلط ، درم  نیا  هیواعم ، تفالخ  تشادیمن  تسود  نیقی  هب  دوب ،

. دنتشادیم تسود  رایسب  ار  وا  شنایهاپس 
ار نآ  الامتحا  یـسوم  وبا  ییاضق . یگدیـسر  هیاپ  رب  هن  دوب  یـسایس  یقفاوت  تسا ، هدش  هتـشک  هنامولظم  نامثع  هک  مکح  نیا  ناس ، نیدب 

یگدیسر اّما  تسا . هتـشگزاب  دوب  هدش  بکترم  هک  یناهانگ  همه  زا  نامثع  هک  درکیم  هیجوت  هشیاع  یلبق  لالدتـسا  نیا  اب  دوخ  نهذ  رد 
رابتنوشخ لتق  هب  راین ، ندش  هتـشک  اریز  ریخ ؛ ای  تسا  هدش  هتـشک  مولظم  « 1  » ّرـش راین  ایآ  هک  درکیم  نشور  تسیابیم  تسخن  ییاضق 

فلاخم الامتحا  هک  نامثع  هن  دنتفرگیم ، رارق  صاصق  نوناق  لومشم  ناورم  شبابرا  ای  لتاق  هک  تسا  تسرد  دوب . هدیشخب  باتش  نامثع 
. تسا هدشن  هتشک  هنالداع  نامثع  هک  دوش  رظن  راهظا  نینچ  دوب  نکمم  انعم  نیا  هب  دوب ؛ لتق  نیا 

دوب نونظم  ای  تسنادیم  هک  لیلد  نیا  هب  دـیاش  دوب ؛ هدرک  يریگولج  یعرـش  صاصق  زا  لتق  نیا  هب  یگدیـسر  زا  عانتما  اب  وا  لاح  ره  رد 
رب هن  دوب و  هابتشا  هن  نامثع  رابتنوشخ  گرم  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  رظن  تسا . هتشاد  تسد  نآ  رد  ناورم  شیومع  رـسپ  الامتحا  هکنیا  رب 

بناج زا  داهنشیپ  نیا  اریز  دشاب ؛ هدوب  طاتحم  دیاب  نامثع  قلطم  یهانگیب  دییأت  رد  یسوم  وبا  تشاد . یتسرد  ساسا  بیترت ، نیا  اب  قح ،
دوب حولهداس  ردق  نآ  الامتحا  وا  دوب . هدش  حرطم  هبقع  نب  دیلو  ياهیزوتهنیک  فده  نیتسخن  نامثع و  هیلع  یلـصا  هدننککیرحت  ورمع ،
هبنج دوب - یتسردان  يرواد  ییاـضق  ظاـحل  هب  هک  مکح - نیا  تسا . نامیـشپ  دوخ  هتـشذگ  راـتفر  زا  یتسارب  نونکا  ورمع  دـنک  رواـب  هک 

. تشاد مالسا  يارب  یتدمزارد  راب  تبیصم  ياهدمایپ  هک  دمآرد ، یبهذم  یلصا  تروص  هب  ّتنس  لها  يارب  درک و  ادیپ  یسایس 
هکنیا رد  ار  قفاوت  هنوگره  هار  هک  تفرگ  قلعت  نادـب  ورمع  تسایـس  دـش ، لصاح  نامثع  یهانگیب  هرابرد  هیلوا  ياـهقفاوت  هک  یماـگنه 
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ياپ هیواعم  تفالخ  رب  يدج  روط  هب  هلحرم  نیا  رد  الامتحا  وا  دنک . دس  دوش  لیکشت  ییاروش  ای  دنک  ظفح  ار  تفالخ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
باختنا يانعم  هب  یسوم ، وبا  تساوخ  اب  قباطم  اروش ، کی  لیکشت  دوب . هدرکن  حرطم  ار  دوخ  ياعدا  امسر  زونه  هیواعم  اریز  درـشفیمن ؛

الامتحا عوضوم  نیا  دوب . فرطیب  يدرف 
______________________________

تشاددای 3. ص 189  باتک ، نیمه  كر : یملسا ، ضایع  نب  راین  ( 1)
ص:350  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نینچ هّتبلا  دـشیم . نیمـضت  ماش  رب  شایگـشیمه  تموکح  هک  یتروص  رد  اـهنت  اـّما  دوب ؛ هتفرگ  رارق  هیواـعم  لوبق  دروم  ماـگنه  نیا  رد 
تـشاد نانیمطا  ورمع  دماجنا . تسکـش  هب  اهوگتفگ  دنراذگب  هک  دوب  نآ  رتهب  نیاربانب  دهدب . تسناوتیمن  یـسوم  وبا  ارهاظ  ار  یتنامض 

دش و دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  نایم  رد  يرتشیب  تافالتخا  ندمآ  دیدپ  بجوم  هدش  هتـشک  مولظم  نامثع  هک  نیا  رـس  رب  قفاوت  هک 
. تشاددهاوخزاب یلع  تمس  هب  نتفر  زا  ار  اسراپ  فرطیب  دارفا  زا  کی  ره 

يدج دزمان  ماقم  رد  هیواعم  اریز  دراد ؛ هراشا  حرذا  هب  ارهاظ  تسا  هدش  تیاور  هچنآ  رتشیب  تسین . قثوم  لدنجلا  ۀمود  رد  اهثحب  تایئزج 
رب رادـید ، نیا  هک  تسا  ملـسم  ددرگیم . راکـشآ  ناتلـص  رعـش  زا  هدوب  ثحب  دروم  دوخ  تفالخ  هلأسم  هکنیا  اّما  دوشیم . رهاظ  تفالخ 

، اهوگتفگ تسکـش  یتقو  « 1 . » تسا هدـش  یگتفـشآ  راـچد  هدروـخ و  مهرب  یقفاوـت  هب  ندیـسر  نودـب  يری ، هلاو  اـیچو  روـصت  فـالخ 
اب یناه  نب  حیرـش  دـنداد . ناشن  شنکاو  دوخ  زا  مشخ  اـب  رـضاح  ناـیفوک  دـش ، راکـشآ  صاـع  ورمع  یتخـسرس  یـسوم و  وبا  تازاـیتما 

. داد خساپ  وا  هب  صاع  ورمع  نادـنزرف  زا  یکی  دـننک ، ادـج  مه  زا  ار  نانآ  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  اّما  درب . شروی  صاع  ورمع  رب  شاهنایزات 
دش ماندب  یسوم  وبا  « 2 . » تسا هدربن  راک  هب  شاهنایزات  ياج  هب  ار  شریشمش  ارچ  هک  تسا  نیا  وا  سوسفا  اهنت  هک  تفگیم  اهدعب  حیرش 

دورد وا  رب  دــندرک و  باـطخ  نینمؤـملا » ریما   » ار وا  دــنتفر و  هیواـعم  دزن  هنادــنمزوریپ  ناـیماش  ورمع و  ربارب ، رد  تـخیرگ . هـکم  هـب  و 
لاس 37، هدعقيذ  نایاپ  زا  شیپ  « 3 . » دنداتسرف

______________________________

ۀعقو  ) تسا هدـش  لـیاق  يداـیز  رایـسب  تیمها  دـنیوگن » يزیچ   » هکنیا رد  يرقنم - زا  لـقن  هب  مکح - ود  قـفاوت  يارب  يری  هلاو  اـیچو  ( 1)
هک دـندرک  تقفاوم  ناتلـص ، رعـش  ندینـش  زا  سپ  روبزم ، مکح  ود  هک  دوشیم  هدـیمهف  نینچ  اهنت  تراـبع  قایـس  زا  ص 538 .) نیفص ،

. دننک ظفح  ار  رارسا  هک  تشادن  دوجو  یلیلد  رگید  دنسرب ، قفاوت  هب  دنناوتیمن  هک  دش  راکشآ  یتقو  دنراد . ناهنپ  ار  دوخ  تامادقا 
یتقو دوب ؛ هداد  يور  يدروخرب  رادـید  زاغآ  رد  ورمع  حیرـش و  نیب  رتشیپ  ص 546 . نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ص 3359 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)

. دنکن ینابیتشپ  ناملاظ  ناراکتنایخ و  زا  هک  تساوخ  ورمع  زا  دناسر و  یلع  زا  ار  یمایپ  حیرش 
ورمع زا  رتـهب  هک  رمع ، رکب و  وـبأ  هک  داد  خـساپ  حیرـش  تسا ؛ هداد  نت  یلع  زا  ياهیـصوت  هب  زگره  اـیآ  هک  دیـسرپ  وا  زا  هنعط  هـب  ورمع 
حیرـش لثم  یناسک  اب  وا  لاثما  هک  داد  خـساپ  هناهاوخدوخ  ورمع  دـندرکیم . لمع  شاهیـصوت  هب  تروشم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دـندوب ،

، يربط  ) دندش ادج  رگیدکی  زا  دندوب ، هتفرگ  لد  هب  هنیک  هک  یلاح  رد  نانآ  درک و  ریقحت  ار  ورمع  ردام  ردپ و  حیرش  دننکیمن . تبحص 
.543 ص 542 - نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، 3358 ؛) ص 3357 - ج 1 ،

ص 546. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ص 3359 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 3)
ص:351  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دروآ تسد  هب  هفیلخ  ماقم  رد  ار  نایماش  یمومع  تعیب  هیواعم 
رارق باطخ  دروم  ار  نایفوک  وا  درک . موکحم  ار  مکح  ود  ره  راتفر  ترضح  نآ  دندناسر ، یلع  هب  ار  اهشرازگ  حیرـش  سابع و  نبا  یتقو 

، دـناهدیزگرب نانآ  هک  یمکح  ود  نیا  نونکا  دومرف ] و  [ ؛ دـش روآداـی  ناـنآ  هب  تیمکح  درم و  ود  نیا  هب  تبـسن  ار  شیاهرادـشه  داد و 
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شیوخ نارای  وا  دندیسرن . قفاوت  هب  ماجنارس  دندرک و  يرواد  لوبقم  یتنس  ای  مکحم  یلالدتسا  نودب  دنتخادنا ، رـس  تشپ  ار  نآرق  مکح 
زا هیواعم  هک  دش  راکـشآ  نوچ  « 2 . » دنیآ درگ  دوخ  ياههاگودرا  رد  هبنـشود  زور  دـنوش و  ماش  يوس  هب  تکرح  هدامآ  ات  دـناوخ  ارف  ار 

زامن تونق  رد  ترضح  نآ  درک . عطق  يو  اب  ار  شتابتاکم  طباور و  همه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا ، هتفرگ  تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  دوخ  مدرم 
نب دیلو  سیق و  نب  كاّحـض  دیلو ، نب  دـلاخ  نب  نمحرلا  دـبع  هملـسم ، نب  بیبح  « 3 ، » یملـس روعالا  وبا  صاع ، ورمع  هیواعم ، رب  حـبص 

. داتسرف نیرفن  هبقع ،
«4 . » درکیم نیرفن  ار  شنانمشد  زا  یضعب  تونق  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ّتنس  زا  يوریپ  رما  نیا 

«5 . » درک لثم  هب  هلباقم  مالّسلا ، هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  رتشا ، سابع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  یلع  رب  نداتسرف  نیرفن  اب  زین  هیواعم 
رد تشون و  همان  ناورهن  رد  هدـمآ  درگ  جراوخ  هب  دـناوخ ، ارف  هیواعم  اب  گنج  يریگرـس  زا  هب  ار  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع 

یمکح ود  هرابود  زین  اجنیا  رد  داد . رارق  باطخ  دروم  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  نانآ  یهدنامرف  هک  ار ، بهو  نب  هللا  دبع  نصح و  نب  دیز  نآ 
. تفرگ داقتنا  داب  هب  دننک ، ارجا  ار  نآرق  مکح  لمع و  ّتنس  قبط  رب  دندوب  هدشن  قفوم  هک  ار 

______________________________

ص 199. ج 2 ، ص 3396 ، ج 1 ، يربط ، ( 1)
.366 ص 365 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3368 ؛ ج 1 ، نامه ، ( 2)

(. ص 552 نیفص ، ۀعقو   ) دنکیم رکذ  روعالا  وبا  ياج  هب  ار  يرعشا  یسوم  وبا  يرقنم  ص 3360 . ج 1 ، يربط ، ( 3)
هتفگ . 273 ص 252 - نک ،» گـنت  رـضم  رب  ار  هصرع  اراـگدرورپ ! ، » رتـسیک مالـسا ؛ فراـعملا  ةریاد  رد  تونق » ، » کنیـسنو ك : ر . ( 4)

تـسا ینتبم  دندرمـشیم ، تعدب  ار  نآ  دیاش  دندرکیمن و  دـییأت  ار  هیواعم  رب  وا  نیرفن  الامتحا  یلع  ناوریپ  هکنیا  رد  ص 271 )  ) رتسیک
ناراـی عفن  هب  هک  درک  نیقی  ناوتیمن  هک  ص 209 ) ج 2 ، فّنصم ، هبیش ، یبا  نبا  ، ) يوما تلود  هدرپسرـس  ینامثع ، یبعـش  زا  یتیاور  رب 

نیا اب  یتفلاخم  هنوگچیه  زا  یخیرات  ياهشرازگ  مالسا .) فراعملا  ةریاد  رد  وا  هرابرد  وکنرک  هلاقم ف . ك : ر .  ) دشاب هتفگ  نخـس  یلع 
تـسکش زا  سپ  یمومع  راکفا  دـنگنجب ، نایماش  اـب  دنتـشادیمن  تسود  ناـیفوک  تیرثکا  هک  یلاـح  رد  دـنهدیمن . ربخ  هفوک  رد  نیرفن 

. دندرک تفلاخم  هیواعم  اب  تخس  دندمآ و  مشخ  هب  صاع  ورمع  راتفر  زا  ماگنه  نیا  رد  تیمکح 
سیق نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  دربیم . مان  رتشا  ياـج  هب  ار  دعـس  نب  سیق  ص 552 ) نیفص ، ۀعقو   ) يرقنم ص 3360 . ج 1 ، يربط ، ( 5)

. تسا هتسشن  وا  ياج  هب  هیواعم  تسد  هب  رتشا  ندش  هتشک  زا  سپ  دعس ، نب 
ص:352  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

خساپ نانآ  دنگنجب . دندوب ، هداد  ماجنا  رتشیپ  هک  یساسا  نامه  رب  ناشکرتشم ، نمـشد  اب  دنوش و  قحلم  واب  هک  درک  توعد  ار  جراوخ  وا 
اب ناشطباور  رد  تسا ، هدرک  هبوت  هدیزرو و  رفک  هک  دهد  تداهـش  رگا  تسوا . دوخ  يارب  هکلب  ادخ  رطاخ  هب  هن  وا  نتـساخاپب  هک  دـنداد 

دیماان نانآ  تیامح  بلج  زا  دناوخ ، ار  نانآ  همان  یلع  یتقو  دیزرو . دنهاوخ  تفلاخم  وا  اب  نانچمه  هنرگو  درک ، دنهاوخ  رظن  دـیدجت  وا 
«1 . » دنک هناور  ماش  يوس  هب  ار  دوخ  یگنج  نایرکشل  دزاس و  اهر  ار  نانآ  تفرگ  میمصت  لاح  ره  رد  دش .

ار دوخ  ياهورین  همه  دناوتب  هیواعم  هکنآ  زا  شیپ  نکمم ، نامز  نیرتعیرس  رد  ار  دوخ  یماظن  تایلمع  دوب  لیام  مالّسلا  هیلع  یلع  ارهاظ 
فنحا هب  ادتبا  درم  اهنت 1500  « 2 ، » فنخم وبا  تیاور  هب  انب  دنک . جیسب  ار  نایرصب  هک  داد  روتسد  سابع  نبا  هب  وا  دنک . زاغآ  دروآ ، درگ 

دنیوگ « 3 . » دندمآ نانآ  يرای  هب  همادق  نب  ۀیراج  یهدنامرف  هب  هرصب  مدرم  زا  رفن   1700 سابع ، نبا  مود  تساوخرد  اب  دنتسویپ . سیق  نب 
يارب یلاوم ، ناگدرب و  زا  زین  نایوجگنج و  مزر  هب  رداق  نادـنزرف  زا  دوخ ، ناـیوجگنج  زا  هک  داد  روتـسد  لـیابق  نارـس  هب  هفوک  رد  یلع 

هب تسا و  هغلابم  دیدرتیب  مقر  نیا  « 4 . » دروآ مهارف  یگنج  درم  زا 65000  لکشتم  یهاپس  ناسنیدب  دننک و  یسیونمان  گنج  رد  تکرش 
هب باطخ  یقطن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دنـشاب . هداهن  یعقو  گنج  رد  تکرـش  يارب  دیدج  ناوخارف  هب  دیابن  مدرم  زا  يرایـسب  يوق  لامتحا 
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يرسک و دننامه  دنبای  هطلـس  رگا  دنرادن و  مالـسا  رد  ياهنیـشیپ  چیه  هک  دنزیخرب  گنج  هب  ینامدرم  اب  هک  درک  قیوشت  ار  نانآ  نایفوک ،
، دوش نایماش  اب  راکیپ  هناور  هکنآ  زا  شیپ  دـنهاوخیم  وا  زا  شنایهاپـس  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  « 5 . » دنار دـنهاوخ  تموکح  نانآ  رب  لقره 

دوخ یگدرب  هب  ار  ادخ  ناگدنب  دش و  دـنهاوخ  رابج  یناریما  هک  یمدرم   » اب گنج  هک  تفگ  نانآ  هب  یتقو  اّما  دـنک . بوکرـس  ار  جراوخ 
دنهاوخ رادافو  وا  هب  دوب و  دـنهاوخ  شرادربنامرف  هک  دـنداد  ناـنیمطا  وا  هب  یگلمج  تسا ، جراوخ  اـب  گـنج  زا  رتمهم  تفرگ » دـنهاوخ 

«6 . » دنام
______________________________

.467 ص 461 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 3369 ؛ ص 3368 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
. ینادمه كاّدو  وبا  دانتسا  هب  ( 2)

. دیوگیم نخس  همادق  نب  ۀیراج  یهدنامرف  هب  رتشیب  ای  رفن  رازه  جنپ  ای  هس  زا  ص 367 ) ج 2 ، باسنا ، ، ) يرذالب ( 3)
.3372 ص 3370 - ج 1 ، يربط ، ( 4)

.3370 - 3369 نامه ، ( 5)

.3373 - 3372 نامه ، ( 6)
ص:353  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ندش هتشک  زا  ياهدننکنارگن  رابخا  دش . راپسهر  رابنا  تارف و  یقرش  لحاس  تمـس  هب  اهابد  یهاش و  هار  زا  لامـش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ات داتسرف  ار  « 1  » هّرم نب  ثراح  سپ  دوب ؛ هدیسر  وا  هب  جراوخ  تسد  هب  هیوادیص  نانس  ما  شرادراب و  رـسمه  ّترا ، نب  باّبخ  نب  هللا  دبع 

. دناهدناتـس ار  شناج  هدش و  يورایور  وا  هداتـسرف  اب  نانآ  هک  دـیمهف  هاگنآ  دـنک . یـسررب  تسا  هدیـسر  وا  هب  نانآ  زا  ار  هچنآ  تقیقح 
دنتـساوخ وا  زا  دننک و  اهر  ینامدرم  نینچ  رایتخا  رد  ار  ناشلاوما  هداوناخ و  دنناوتیمن  هک  دندرک  رارـصا  دنتـسج و  لسوت  وا  هب  شنادرم 

ابیرقت نانآ  نایم  رد  اریز  دادیم ، حـیجرت  نایماش  اب  گنج  رب  ار  جراوخ  اب  گنج  ارهاظ  هک  سیق - نب  ثعـشا  دـنگنجب . نانآ  اب  ادـتبا  هک 
يایهم زین  يرگید  ناسک  دنتـشاد ، یـساسحا  نینچ  تیرثکا  ارهاظ  هک  یلاح  رد  درکیم . ینابیتشپ  اهنآ  زا  تشادـن - دوجو  ياینمی  چـیه 

رد « 2 . » دندز زابرس  نآ  زا  دنک  دروخرب  یلخاد  نایشروش  اب  ادتبا  تفرگ  میمصت  مالّسلا  هیلع  یلع  یتقو  اّما  دندوب ؛ هدش  نایماش  اب  گنج 
سیق یتقو  دوش  قحلم  یفقث  دوعسم  نب  دعس  شایلاو ، نایهاپس  هب  ات  داتسرف  نئادم  هب  رتولج  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  یلع  ماگنه  نیا 

. دننک میلست  ار  نالتاق  هک  تساوخ  نانآ  زا  داتسرف و  جراوخ  دزن  ار  يدرف  یلع  دیسر ، نانآ  هب 
تـسار هار  هب  دـنک و  رییغت  ناشرظن  اـنثا  نیا  رد  هکنیا  دـیما  هب  دـگنجب  ناـیماش  اـب  اـت  دوریم  دـنکیم و  اـهر  ار  ناـنآ  دـندرک  نینچ  رگا 

ار اهنآ  نارای  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نوخ  نتخیر  یگلمج  دناهتـشک و  ار  مدرم  نیا  نانآ  همه  هک  دنداد  خـساپ  هناتخـسرس  نانآ  دـندرگزاب .
. دننادیم لالح 

هک تفگ  خساپ  رد  هرجـش  نب  هللا  دبع  اّما  درک ؛ ناشهاگآ  ناشیاهتیانج  تعـسو  زا  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  دعـس  نب  سیق  سپس 
. دـنروایب ار  باطخ  نب  رمع  نوچمه  یـسک  ناشنافلاخم  هکنآ  رگم  تسب ، دـنهاوخن  لد  سیق  هورگ  هب  هدـش و  راکـشآ  ناشیارب  تقیقح 
وا گنسمه  دوخ  نایم  رد  ار  یسک  امـش  ایآ  میـسانشیمن . مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  رمع  اب  ییاتمه  رد  ار  یـسک  دوخ  نایم  رد  : » تفگ سیق 

تفگ درک و  تساوخرد  نانآ  زا  زین  يراصنا  بویا  وبا  دننکفین . تکاله  هب  ار  دوخ  هک  تساوخ  نانآ  زا  هرجش  نب  هللا  دبع  دیسانشیم »؟
اب زورما  رگا  : » دنداد خساپ  دنگنجب ؟ مالّسلا  هیلع  یلع  نارای  اب  دیاب  جراوخ  ارچ  تسین ، ياهقرفت  امش  ام و  نیب 

______________________________

ثراح اریز  ص 368 ،) ج 2 ، باسنا ،  ) تسا هابتـشا  نیا  هک  دیوگیم  يرذالب  دربیم . مان  يدبع  هّرم  نب  ثراح  زا  فنخم  وبا  تیاور  ( 1)
-240 ص 127 - ج 1 ، مالسا ، خیرات  یناتیاک ،  ) دنکیم رکذ  یسعقف  ار  شبسن  يرونید  دش . هتشک  دنـس  رد  دعب  لاس  دنچ  يدبع  هّرم  نب 
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(. 241
ص 485. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
ص:354  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هنتف لاسما  هدنیآ ، لاس  هنتف  میب  زا  هک  مهد  يدنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » تفگ بویا  وبا  دـیهدیم .» نت  تیمکح  هب  دارف  مینک  تعیب  امش 
«. دینکم

هدرک لیمحت  وا  رب  نانیا  مه  هک  یتیمکح  هب  تبسن  ار  شیوخ  راتفر  دیـشوک  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  رگید  راب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
زا دیشکب ، ریـشمش  شیوخ  مدرم  يور  هب  دینک ، اهر  ار  شیوخ  تّما  دیتسناد  اور  یقح  هچ  هب  هک  دیـسرپ  نانآ  زا  یلع  دنک . هیجوت  دندوب 

تـشهب هب  نتفر  ادخ و  رادید  يارب  دییوگم و  نخـس  نانیا  اب  هک  دنتـشادرب  گناب  جراوخ  دیزیرب . ار  ناشنوخ  دینک و  دـیاقع  شیتفت  نانآ 
بویا وبا  دوش ؛ میلـست  دـهاوخ  هک  ره  ات  داد  بویا  وبا  تسد  هب  ار  ناما  مچرپ  یلع  دـنداد . شیارآ  ار  دوخ  هاپـس  فرط  ود  دـیوش . هدامآ 

سپ ام  . » تسا ناما  رد  دشاب  هدشن  یلتق  بکترم  دور و  نئادم  ای  هفوک  تمس  هب  ای  دیآ و  مچرپ  نیا  فرط  هب  سک  ره  هک  دروآرب  گناب 
هانپ بویا  وبا  مچرپ  هب  رفن  رازه  اب  یکدف  نب  رعسم  «. 1 « » میرادن امش  نوخ  نتخیر  هب  يزاین  میـشکب  ار  شیوخ  ناردارب  نالتاق  هک  نآ  زا 

گنج هرابرد  ات  مورب  هک  تسا  نیا  رتهب  میگنجیم ؟ مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هچ  يارب  منادیمن  ادخ  هب  : » تفگ یعجشا  لفون  نب  ةورف  تسج .
ات دـصکی  نیب  دـش . ناورهن  قرـش  رد  هرکـسد ، نیجیندـنب و  راپـسهر  یگنج  درم  دـصناپ  اب  هارمه  وا  مبای .» تریـصب  وا  زا  يوریپ  ای  وا  اـب 

يدعـس میرم  وبا  و  رفن ، دصیـس  اب  زین  عادو  نب  ةرثوح  رفن ، دصیـس  اب  یئاط  ءاـسوحلا  یبا )  ) نب هللا  دـبع  دـنتفر . یلع  فرط  هب  رفن  دـصیس 
«2 . » دندنام بهو  نب  هللا  دبع  اب  رفن  دصناپ  رازه و  ای  دصتشه  رازه و  اهنت  درم  رازه  راهچ  زا  دندز . زابرس  گنج  زا  درم  تسیود  اب  هارمه 
- دیـسریم رفن  رازه  هدراهچ  هب  دوشیم  هتفگ  هک  مالّـسلا - هیلع  یلع  نارای  رامـش  دننک . زاغآ  جراوخ  ار  هلمح  دـیراذگب  داد  نامرف  یلع 
. دش هبناجکی  يراتـشک  هب  لیدبت  گنج  بیترت ، نیدب  دنتـشادن . ندنام  هدنز  دیما  دندیگنجیم و  هناسویأم  دوب و  اهنآ  زا  شیب  رایـسب  « 3»

. دندش هتشک  یفوا ، نب  حیرش  هرجش و  نب  هللا  دبع  نانس ، نب  ةرمج  نصح ، نب  دیز  بهو ، نب  هللا  دبع 
ار نانآ  هک  داد  نامرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دش . ادیپ  یمخز  دصراهچ  گنج  ههبج  ناگتخابناج  نایم  رد 

______________________________

.3380 ص 3377 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
هجو چیه  هب  جراوخ ، یگنج  نادرم  يارب  اهنت  رفن ، دادعت 1800  تسا . هدمآ  لاقی »  » اج هب  لاقی » و  : » ص 371 ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

ص ج 1 ، يربـط ،  ) درکیم یهدـنامرف  ار  راوس  دصیـس  اـهنت  ماـظن  هراوـس  هدـنامرف  نانـس ، نب  ةرمج  هک  تسا  هدـمآ  اریز  تسین ؛ یقطنم 
(. 3381 - 3380

ص 371. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص:355  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 ، » يرگید تیاور  هب  انب  ای  درم ، تفه  اهنت  یلع ، فرط  زا  دریگ . تروص  نانآ  هب  تبسن  یکشزپ  ياهتبقارم  ات  دنهد  لیوحت  ناشلیابق  هب 
مالّسلا هیلع  یلع  درپس . كاخ  هب  ار  وا  تفای و  ناگدشهتشک  نایم  رد  ار  شیوخ  دنزرف  متاح  نب  يدع  دندش . هتشک  درم  هدزیس  ای  هدزاود 

نارادـفرط زا  يزور  هک  ینادرم  رب  وا  داد . تکرح  ناـمرف  دنتـسه ، دوخ  ناگدشهتـشک  نفد  لاـح  رد  شنادرم  زا  یـضعب  هک  دینـش  نوچ 
. دادن ناشن  دوخ  زا  یمحرت  چیه  دندمآیم ، رامش  هب  وا  تخسرس  نانمشد  وزج  نونکا  دندوب و  وا  روشرپ 

تیاور لاـس 37  یط  ار  نآ  فنخم  وـبا  زا  يوریپ  هب  يربـط ، « 2 . » تـسا هدرک  رکذ  لاس 38  رفـص   9 ار ، ناورهن  گنج  خـیرات  يرذـالب ،
. داد يور  لاس 38  رد  گنج  هک  دیوگیم  اّما  دنکیم ،

رصم حتف  نراقم  ار  گنج  نیا  دناهتفریذپ و  ار  يرذالب  خیرات  لک ، رد  رـصاعم ، ناخروم  « 3 . » دناهدرک رکذ  ار  لاس  نیمه  زین  عبانم  رتشیب 
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تسا و دیعب  رایـسب  همه ، نیا  اب  داد . يور  لاس 38  رفـص  هام  رد  يدنک  يدـقاو و  هتفگ  هب  هک  دناهتـسناد  صاع  ورمع  هیواعم و  تسد  هب 
ددـص رد  تسا ، هدوب  قرـش  زا  یلع  هاپـس  شروی  نیمود  راظتنا  رد  هک  ياهظحل  نامه  رد  هیواعم ، هک  نوگاـنوگ  ياـهتیاور  اـب  راـگزاسان 

لاس 37 و رد  فنخم ، وبا  تیاور  اب  قفاوم  ناورهن ، گنج  هک  دراد ، دوجو  يربتعم  دهاوش  هک  دید  میهاوخ  دشاب . هدمآرب  رـصم  هب  هلمح 
. تسا هداد  يور  هجح ، يذ  لیاوا  رد  دایز  رایسب  لامتحا  هب 

. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  ییاورنامرف  نارود  رد  هثداح  نیرتزاسلکشم  ناورهن ، رد  جراوخ  راتشک 
تّما فوفص  دنتسکش ، ار  دوخ  تعیب  دندیروش ، نامدرم  نیا  دوب . يرورض  یتح  یقطنم و  یلمع  رما ، نیا  يرادروشک ، يداع  هاگدید  زا 

دنهاوخ دندشیمن - قحلم  نانآ  هب  هک  ار  دوخ  نادنواشیوخ  هلمج  زا  ناناملـسم - نوخ  هک  دـندرک  دـیدهت  اراکـشآ  و  دـنتخیر ، مهرد  ار 
دهنن و یعقو  نانآ  هب  العف  هک  هدادیم  حیجرت  دریگ ، رس  زا  ار  هیواعم  دوخ  یلصا  نمشد  اب  گنج  دوب  لیام  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  تخیر .
هک ار  لامتحا  نیا  تسناوتیمن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب و  دایز  رایـسب  نانآ  رامـش  لاح  ره  رد  دور . نانآ  غارـس  هب  ماش  رد  تاـیلمع  زا  سپ 

، دننک فرصت  نایهاپس  رثکا  بایغ  رد  ار  هفوک  دنوش و  هسوسو  دنراد - هک  ییاورپیب  همه  نآ  اب  تسا - نکمم 
______________________________

ص 197. خیرات ، يربط ، ( 1)
ص 362. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، (- 2)

.3389 ص 3387 - ج 1 ، يربط ، ( 3)
ص:356  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ریزگان ار  دوخ  رگید  راب  دوب ، هدـش  نکمم  ریغ  یتقوم  شزاس  هنوگره  شلوسر ، ندـش  هتـشک  اب  نونکا  هکنآ  هب  هجوت  اـب  دریگ . هدـیدان 
. دزادرپب نایشروش  بوکرس  هب  دنتشاد و  هارکا  نایماش  اب  گنج  زا  همه  زا  شیب  دوخ  هاپس  رد  هک  دوش  یناسک  ياهتساوخ  میلست  هک  دید 

. دندوب نآرق  تیمکاح  تخسرس  قداص و  نایماح  زا  وا  دوخ  دننام  زین ، نایشروش  اّما 
مالّـسلا و هیلع  یلع  دـندوب . هدرک  ینابیتشپ  وا  زا  نامثع  نیگنن  ییاورنامرف  نارود  یط  ساـسا ، نیمه  رب  رتشیپ  ناـنآ  ناهدـنامرف  زا  یخرب 

دندروآ راشف  وا  رب  لصا  رد  نانآ  زا  یخرب  دنچ  ره  درادـن . يرمث  تیمکح  هیواعم ، اب  عازن  رد  هک  دـندوب  زاوامه  رگیدـکی  اب  اساسا  نانآ 
نایم رد  اهنآ  دـندوب . هدرک  رافغتـسا  زیمآرفک  یلمع  هلزنم  هب  نادـب  باکترا  زا  هدرب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  لاـح  نیا  اـب  دریذـپب ، ار  نآ  هک 
راـک هب  ار  دوخ  شـالت  همه  تسیاـبیم  وا  دـندرک . فیرحت  ار  نآرق  ماـکحا  هک  دـندوب  یناـسک  هیلع  گـنج  رد  شنادـحتم  نیرتروـشرپ 

هب هجوت  اب  هّتبلا  دزادـنا . ریخأت  هب  ار  نایماش  اـب  گـنج  هک  دـشیم  ریزگاـن  رگا  یتح  دروآ ، تسد  هب  ار  ناـنآ  هراـبود  تعیب  اـت  تفرگیم 
ای دریذپب ، ار  نانآ  تساوخرد  ود  زا  کی  چیه  تسناوتیمن  یلع  دوبن . ناسآ  راک  نیا  دـشیم ، شزاس  عنام  هک  نانآ  یطارفا  دـنت و  يوخ 
هک ار  ییاهراتـشک  تسناوتیمن  وا  دـنک . دروخرب  نارفاک  هلزنم  هب  ناملـسم  نافلاخم  اـب  اـی  دـهد ، یهاوگ  دوخ  رفک  هب  تیمکح  لوبق  اـب 

همه هن  هچ  رگا  نانآ ، رتشیب  تیامح  جـیردتب  دوب  نکمم  اهنآ ، اب  هنارابدرب  ثحب  اـّما  دریگ . هدـیدان  دـندوب ، هدـش  بکترم  ناـنآ  زا  یخرب 
، دندوب شایعیبط  نادحتم  هک  نانآ ، نالاعف  مک  تسد  ای  نآرق ، نایراق  نایم  رد  ون  زا  هک  دوب  نیا  شاهفیظو  نیتسخن  دنک . بلج  ار  نانآ ،

يور ییاهدـیدهت  هب  تخاسیم  ریزگان  ار  وا  هک  ياهنوگ  هب  تفرگیم ، رـس  زا  باتـش  اب  ار  هیواعم  اب  گـنج  یلع  دـنک . داـجیا  یتدـحو 
ار جراوخ  هعیـش و  نیب  فاکـش  ناورهن  گـنج  دوـش . لـسوتم  لـمع  تدـش  هب  شایلبق  ناوریپ  ربارب  رد  تشاد و  سوـکعم  رثا  هک  دروآ 

. تخاس لّجسم 
هوکش شنادرم  دور . ماش  تمـس  هب  ناورهن  زا  هلـصافالب  تساوخیم  یلع  دش . راکـشآ  تعرـسب  ماگنه  نیا  رد  وا  زا  ینابیتشپ  رد  یتسس 

هفوک دوخ  رهـش  هب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  هداتفا و  اههزین  رـس  هتـشگ و  دنک  نامیاهریـشمش  هدش ، مامت  نامیاهریت  نانمؤم  ریما  يا  هک  دندرک 
سیق نب  ثعـشا  نانآ  يوگنخـس  مه  اجنیا  رد  دنبایزاب . ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  ياهورین  دننک و  هدامآ  يرتهب  یگنج  ياهرازبا  ات  ددرگزاب 
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اب دنوش و  هدامآ  گنج  يارب  دننامب ، دوخ  هاگودرا  رد  هک  داد  نامرف  یلع  دندیسر ، هلیحن  هب  یتقو  دش . میلست  یلع  دوب و 
ص:357  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

موق نارس  زا  یکدنا  رامش  زج  دندرکیم و  كرت  ار  وا  دنتفریم و  لیلحت  جیردتب  شنایهاپس  دننک . رادید  رتمک  ناشنارسمه  اههداوناخ و 
«1 . » درک اهر  ار  گنج  دش و  هفوک  دراو  هاگنآ  هدادب ، تسد  زا  نانآ  راهم  هک  دیمهف  یلع  دنامن . یقاب  یسک 

باتش اب  دش ، هاگآ  تیمکح ، تسکـش  زا  سپ  گنج  يارب  یلع  زیهجت  زا  نوچ  هیواعم  داتفا . هیواعم  تسد  هب  لمع  راکتبا  ماگنه  نیا  رد 
یعافد عضوم  مهزاب  نیفـص  رد  هک  درک  هیـصوت  وا  هب  هملـسم  نب  بیبح  هک  تسا  هدـمآ  دروآ . درگ  قشمد  نوریب  رد  ناـیماش  زا  یهاـپس 

. درب شروی  یلامش  نیرهنلا  نیب  رد  یلع  ورملق  هب  هک  تفگ  وا  هب  ورمع  هکنآ  لاح  دنک ؛ ذاختا 
بوکرـس ار  دوخ  فوفـص  نایـشروش  ات  هتـشگزاب  ماش  فرط  هب  دوخ  ریـسم  زا  یلع  هک  دـش  ربخاب  دوب ، ددرم  زونه  هک  یلاح  رد  هیواـعم 

هدرک و دوبان  ار  نایـشروش  یلع  هک  دیـسر  ربخ  سپـس  دـمآ . دـهاوخ  شیپ  هچ  دـنیبب  ات  دـنام  رظتنم  دـش و  دنـسرخ  رما  نیا  زا  يو  دـنک .
هکنیا رب  ریاد  دیـسر ، طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نب  ةرامع  زا  ياهمان  دزادنا . ریخأت  هب  ار  ماش  هب  یـشکرکشل  هک  دـناهتخاس  راداو  ار  وا  شنایهاپس 

. تسا هدمآ  دیدپ  نایفوک  نایم  رد  قیمع  یفاکش  تموصخ و  هدش و  هدیشاپ  مه  زا  یلع  هاپس 
يارحـص رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  رادافو  يودب  ياهبرع  رب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دـناوخ و  ارف  ار  سیق  نب  كاحـض  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 

فرط زا  هک  ياهدمع  يورین  ره  اب  ندـش  يورایور  زا  اّما  دـگنجب ، نمـشد  هاپـس  رتکچوک  یماظن  ياههورگ  اب  درب ، شروی  هفوک  برغ 
، تشذگ ارحص  زا  كاحض  تشاذگ . وا  رایتخا  رد  راوس  درم  رازه  راهچ  ات  هس  نیب  هیواعم  دزیهرپب . دشاب ، هدش  لیسگ  وا  يوس  هب  نمشد 
رد دیـسر . هکم  هب  هفوک  زا  جح  رفـس  هار  رد  « 2 ، » هیبلعث هب  درب و  امغی  هب  ار  ناـنآ  لاوما  دـنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  شیوخ  هار  رـس  نایودـب 
هب نایجاح  ریـسم  رد  لامـش  تمـس  هب  وا  درب . تراغ  هب  ار  نانآ  لاوما  دروآ و  موجه  دنتـشگیمزاب  هکم  زا  ـالامتحا  هک  یناریاز  هب  اـجنآ 

يرامش وا و  كاّحض ، دش . يورایور  هناطقطق  رد  دوعسم ، نب  هللا  دبع  هدازردارب  یلهذ ، دوعـسم  نب  سیمع  نب  ورمع  اب  دمآرد و  تکرح 
ار ناشنانطومه  سیمع و  نب  ورمع  نوخ  ماقتنا  هک  تساوخ  نایفوک  زا  یلع  تشک . ار  شنارای  زا 

______________________________

.3386 ص 3385 - نامه ، ( 1)
هکم هار  رد  هقطنم  ود  نیا  دنکیم . دای  فارش »  » و ۀصقاو »  » هقطنم ود  زا  دسیونیم ، لیقع  شردارب  هب  هک  ياهمان  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ( 2)

زا زین  يرذالب  راـبخا  رد  (. 432 ص 431 - تاراغلا ، یفقث ،  ) درذگیم اهنآ  زا  دوخ  هلمح  رد  كاحـض  هک  دنتـشاد  رارق  هیبلعث  لامـش  رد 
(. ص 3447 ج 1 ،  ) يربط و  ص 436 ) ج 2 ، باسنا ،  ) تسا هدش  دای  ۀصقاو 

ص:358  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد هوامـس  يارحـص  رد  تفر . نایماش  یپ  رد  داد و  خساپ  ماظن  هراوس  رازه  راهچ  اب  يدع  نب  رجح  دـعب  اّما  دـندز ، زابرـس  ادـتبا  دـنریگب .

نادرم دـناسر و  يراـی  وا  هب  تشاد - يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  شنادـنزرف  یلع و  اـب  هک  یبـلک - يدـع  نـب  سیقلا  ءرما  بـلک ، نـیمزرس 
ربارب رد  یماش  درم  هدزون  هک  نیا  ات  دندیگنج  یتعاس  دیـسر . كاّحـض  هب  رمدت  یکیدزن  رد  رجح  دندش . وا  يامنهار  ارحـص  رد  شاهلیبق 

«1 . » دنتخیرگ نایماش  هک  دوب  بش  یکیرات  رد  دندش . هتشک  رجح  هاپس  زا  درم  ود 
ماجنا مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهنیمزرـس  رد  هیواعم  هک  دـش  ییاهتراغ  لومعم  یگژیو  ماگنه ، نیا  رد  لتق ، يداع و  ینزهار  يدزد و  هنوگنیا 

ماقم رد  لاس 55 ، هب  ياهبطخ ، رد  كاحـض  دعب  يدنچ  دوب . ناناملـسم  نایم  رد  گنج  تیهام  رد  فیخـس  یتعدب  هدـنهدناشن  دادیم و 
نیا یفوک ، يدزا )  ) دـیبع نب  نمحرلا  دـبع  دونکلا ) وبا  . ) درک تاـهابم  هناـنامرهق  یلمع  هلزنم  هب  سیمع  نب  ورمع  نتـشک  هب  هفوک ، یلاو 

«2 . » دوتس هنعط  هب  دوب - نآ  دهاش  دوخ  هک  رمدت - نوریب  رد  ار  وا  رخآ  هناعاجش  عضوم 
ياهرمع جـح  زا  لیقع  همان  نیا  رد  تشاد ؛ تفایرد  لیقع  شرتگرزب  ردارب  زا  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  یلع  كاحـض ، شروی  زا  سپ  يدـنچ 
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. تفگیم نخس  دوب  هدروآ  ياج  هب  یگزاتب  هک 
- دنتفریم برغ  تمس  هب  دیدق  زا  هک  قیلط - نادنزرف  ناوج ، درم  لهچ  دودح  حرـس و  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  اب  هار  رد  تفگ ] لیقع  ]

مالـسا هب  تبـسن  هک  يراکـشآ  هنیرید و  ياههنیک  اب  ایآ  مدیـسرپ  مدـید ، ناشیاههرهچ  رد  ار  نانآ  موش  تین  نوچ  و  « 3 . » مدش يورایور 
هریح هب  كاّحض  هلمح  هرابرد  مدرم  هک  مدینش  مدش ، هکم  دراو  یتقو  دنتفگ . نانآ  میتفگ و  ام  دنوش . قحلم  هیواعم  هب  ات  دنوریم  دنراد ،

زا تساوخ  هچ  ره  وا  هنوگچ  هکنیا  دنیوگیم و  نخس 
______________________________

.438 ص 437 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 426 ؛ ص 416 - تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
ود لاـس 39 ، زا  شیپ  ار  سیق  نب  كاحـض  هلمح  يربط  . 339 ص 438 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 338 ؛ ص 336 - تاراـغلا ، یفقث ، ( 2)

يرذالب (. 289 ص 287 - ج 10 ، مالـسا ، خیرات   ) تسا هدروآ  ار  خیرات  نیمه  زین  یناتیاک  ص 3347 .) ج 1 ،  ) دـنکیم رکذ  رترید ، لاس 
یفوک مثعا  نبا  و  ص 437 ،) ج 2 ، باسنا ،  ) دوب هداد  نآ  هب  نامرف  هیواعم  هک  تسا  ییاههلمح  نیتسخن  زا  هلمح ، نیا  هک  دـنکیم  دـییأت 

زا سپ  هلـصافالب  هک  دـیوگیم  تسا ، فـنخم  وـبا  تیاور  رب  ینتبم  شتیاور  هک  (، 38 ص 36 - ، 4 1975 ؛ - 1968 دابآردیح ، حوتفلا ، )
. داد يور  لدنجلا ) ۀمود  رد   ) تیمکح

ج 10، حرـش ،  ) دنادیم هنیدـم  ار  وا  تنوکـس  لحم  دـیدحلا  یبا  نبا  تشاد . تنوکـس  اجک  رد  نامز  نیا  رد  لیقع  هک  تسین  مولعم  ( 3)
. ماش فرط  هب  ینعی  ارهاظ  برغ ،» تمس  هب   » تسا هکم  کیدزن  دیدق  دیامنیم . نکمم  مه  ماش  اّما  ص 250 ،)

ص:359  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رگا سپ  دنـشاب . هدرک  اهر  ار  وت  دـیاب  تنارای  هک  مدرب  نامگ  عوضوم ، نیا  ندینـش  اب  تشگزاـب . ماـش  هب  رطخیب  دوبر و  ار  ناـنآ  لاوما 

وت هارمه  یگدـنز  گرم و  رد  میوش و  قحلم  وت  هب  تیاهومع  رـسپ  نادـنزرف و  اب  منکیم  داهنـشیپ  یگنجب ، گرم  دحرـس  اـت  یهاوخیم 
. میشاب

زا درمش و  زیچان  يدرم  دوب ، هدناوخ  نآرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رـسهریخ  نمـشد  هک  ار  حرـس  یبا  نبا  لیقع ، هب  خساپ  رد  یلع 
نآ دنزاس و  مورحم  دوخ  قح  زا  ار  وا  ات  دنداد  مه  تسد  هب  تسد  دندیرب ، وا  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  ياهدـنویپ  هک  درک ، هوکـش  شیرق 
داد نانیمطا  دوخ  ردارب  هب  ترضح  نآ  دوبن . وا  گنـسمه  مالـسا  رد  ندوب  لضفا  ادخ و  لوسر  اب  يدنواشیوخ  رد  هک  دنداد  یـسک  هب  ار 

داهج هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا . هدناسر  دوخ  لامعا  يازس  هب  رارف  لاح  رد  ار  وا  هداتـسرف و  كاحـض  یپ  رد  ار  یمیظع  هاپـس  هک 
كانمیب ارم  نم ، زا  نانآ  ییادج  دیازفایمن و  نم  تردق  رب  نادرم  ترثک  مباتـشب . ادخ  رادید  هب  ات  داد  مهاوخ  همادا  نانکـشتمرح  اب  ار 

مرادن و نآ  هب  يزاین  مییآ ، وت  يوس  هب  میاهومع  رـسپ  نادنزرف و  اب  یتفگ  هکنیا  اّما  تسا . قح  اب  دـنوادخ  مّقح و  رب  نم  اریز  دزاسیمن ؛
هب دـننک ، شیاهر  مدرم  رگا  یتح  تردام ، رـسپ  هک  ربم  نامگ  دـیوش . كاله  مه  امـش  مدـش ، كاله  رگا  مهاوخیمن ، دـنگوس  ادـخ  هب 

«1 . » دیوج دادمتسا  دتفا و  عرضت 
«3 . » دنکیم فصو  یلع  نیکرپ  نمشد  ار  وا  یلو  « 2 « ؛ دنادیم ربتعم  ار  لیقع  همان  سنمال 

______________________________

درف رد  ار  روـصت  نیا  اـههمان ، نیا  . 55 ص 74 - ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ص 46 ؛ ج 15 ، یناغا ، 435 ؛ ص 434 - تاراـغلا ، یفقث ، ( 1)
( دونکلا وبا   ) ار لیقع  همان  دنشاب . هدش  هتـشون  تسخن  ياهلاس  نامه  رد  دیاب  لاح ، ره  رد  درک . دامتعا  اهنآ  هب  ناوتیم  هک  دنکیم  داجیا 
، دشاب هدید  هکم  رد  ار  لیقع  دیاب  دوب و  هدرک  تکرش  رجح  يوس  زا  سیق  نب  كاحض  بیقعت  رد  وا  دناسر ؛ يدزا  دیبع  نب  نمحرلا  دبع 

مارتحا اب  دـناهدرک و  كرت  ار  یلع  نایفوک  هک  تسنادیم  کین  ارهاظ  لـیقع  ناـس ، نیدـب  دـشاب . هدرک  شتاـقالم  نآ  زا  سپ  یکدـنا  اـی 
. دنشاب هدرک  كرت  ار  وا  دیاب  نانآ  هک  تسا  هدرب  نامگ  اهنت  يو  هک  درک  دومناو  نینچ 
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لاس رد  ای  يرمق ، لاس 82  زا  سپ  ف ،  ) یفوک ینهج  بهو  نب  دیز  نامیلـس  وبا  ینعی  تسا ، هدـمآ  یفقث  تیاور  رد  هک  ییاههمان  يوار 
ص 34، تاراـغلا ، یفقث ، ك : ر .  ) تسا هـتفرگ  دوـنکلا  وـبا  زا  ار  اـههمان  نـتم  ـالامتحا  هدروآ و  درگ  ار  یلع  ياـههبطخ  زا  یباـتک  (، 96

هدرک تیاور  دونکلا  وبا  زا  دشار ، یبا  نب  نامیلس  دانتسا  هب  ار  اههمان  نیا  فنخم  وبا  (. 210 ص 209 - فنخم ، وبا  نیگزس ، تشاددای 5 ؛
یبا نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  هک  دوشیم  راکـشآ  اههمان  نیا  زا  هدـمآ .) دونکلا  وبا  دونکلا ، یبا  نبا  ياـج  هب  ص 46 ؛ ج 15 ، یناـغا ،  ) تسا

نب هّللا  دـبع  ، ) » دـیوگیم رکب  هکنانچ  تسا ، هدوبن  هناـسفا  ـالامتحا  نیفـص  گـنج  رد  شروضح  هدوب و  هدـنز  زونه  ناـمز  نیا  رد  حرس 
(. مالسا فراعملا  ةریاد  دعس ،»

ص 175. لوا ، هیواعم  تنطلس  یسررب  ( 2)
ص 112. نامه ، ( 3)

ص:360  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
بحاـص هفوک  رد  لـیقع  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  رکذ  درک . لوپ  تساوخرد  وا  زا  دـید و  هفوـک  رد  ار  یلع  لـیقع ، هک  تسا  تیاور 

هفوک ناریگبيرمتـسم  هرمز  رد  الامتحا  و  بیترت ، نیدب  « 1 . » تخورف وا  هب  هبقع  نب  دـیلو  ییاورنامرف  نارود  یط  ار  نآ  هک  دوب  ياهناـخ 
. تسا هدوب 

لیقع ناسنیدـب  درک . تخادرپ  یغلبم  وا  هب  عبنی  رد  شایـصخش  لاوـما  زا  هک  دـناهتفگ  اـّما  دادـن . یلوـپ  وا  هب  ءیف »  » ياهدـمآرد زا  یلع 
لوپ نیا  هیواعم  هک  تسین  مولعم  دوب . نیفص  گنج  زا  شیپ  الامتحا  عوضوم  نیا  داد . لوپ  وا  هب  يدایز  غلبم  هیواعم  دش و  قشمد  راپسهر 

هنوگنآ تسا . هداهن  وا  رایتخا  رد  هوشر  تروص  هب  ار  نآ  ای  هداد ، تسا  هدوب  ماش  ریگبيرمتـسم  ناـمز  نیا  رد  لـیقع  هک  يور  نآ  زا  ار 
هناسفا اب  هتخیمآ  هیواعم  اب  شطباور  هرابرد  هدیـسر  راـبخا  « 2 . » دوب هیواعم  هلاخ ] ای   ] همع لیقع  نارـسمه  زا  یکی  دـیوگیم ، سنمـال  هک 

رب ریاد  یمکحم  لیلد  چیه  درکیم . دروخرب  رایسب  ترفن  اب  شاهدمع  ناتسود  يوما و  نیا  اب  هک  دنکیم  دای  یسک  هلزنم  هب  وا  زا  تسا و 
ود نیب  ییادج   » هک يری  هلاو  ایچو  نخـس  نیا  درادن . دوجو  دشاب  هدرک  ینابیتشپ  هیواعم  زا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  شردارب  دـض  رب  وا ، هکنیا 

«3 . » درادن یساسا  چیه  هتشاد ،» یسایس  ياههزیگنا  الامتحا  ردارب 
اب دـمحم  تشذـگ ، هک  نانچ  دوب . هدـش  بوشآ  راچد  ادـج  رکب  یبا  نب  دـمحم  تلود  رـصم  رد  درک . رـصم  گـنهآ  هیواـعم  نآ  زا  سپ 

، دوب هدرک  رارقرب  نانآ  اب  يرثؤم  ياهدـنویپ  دعـس ، نب  سیق  نآ ، نیـشیپ  ياورناـمرف  هک  اـتبرخ  رد  هدـمآ  درگ  یناـمثع  ناگدـیزگتلزع 
یلاو اب  تفلاخم  رد  هک  درک  قیوشت  ار  نانآ  نیفـص ، رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  نایماش  زیمآتیقفوم  تمواقم  دوب . هدیزرو  تموصخ 

ار نانآ  ینانک  ثراح  نب  دیزی  زونه  هک  نایشروش ، اب  ییورایور  يارب  یفعج  ناهمج  نب  ثراح  یهدنامرف  هب  یهاپس  دمحم  دنروآربرس .
هک یهاپس  نیمود  « 4 . » دش هتشک  دروخ و  تسکش  ناهمج  نب  ثراح  تشاد . لیسگ  درکیم ، يربهر 

______________________________

ص 182. ج 4 ، یناغا ، ( 1)
ص 175. لوا ، هیواعم  تنطلس  یسررب  ( 2)

(. مود شیاریو   ) مالسا فراعملا  ةریاد  بلاط ، یبا  نب  لیقع  ك : ر . ( 3)
یلع (. 255 - 254 ص 154 ، نیفـص ، ۀعقو  يرقنم ،  ) دوب هدـیگنج  مالّـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیفـص  رد  یفعج  ناهمج  نب  ثراح  ( 4)

، یفعج ياج  هب  شتبسن ، يربط ، مغر  هب  یفقث ، يرذالب و  ياهتیاور  رد  داتسرف . رـصم  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  کمک  يارب  ار  وا  الامتحا 
. دشابن یکی  نیفص  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  یماح  اب  هک  دراد  ناکما  نیاربانب  تسا . هدمآ  يولب 

ص:361  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دنتشک زین  ار  یبلک  مهاضم  نبا  ناگدیزگ ، لازتعا  تشادن . یلوا  زا  رتهب  یتشونرـس  تشاد  لیـسگ  یبلک  مهاضم  نبا  یهدنامرف  هب  یلاو 
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«1»
هب ار  رگید  یخرب  هک  تفرگ  هدهع  رب  ینوکـس  جـیدح  نب  ۀـیواعم  مان  هب  يرتفورعم  تیـصخش  راب  نیا  ار  ناگدـیزگلازتعا  یهدـنامرف 

اتبرخ رد  هک  یهورگ  زا  لقتسم  نامثع ، یهاوخنوخ  يارب  ار  دوخ  یگنج  تایلمع  زین  دّلخم  نب  ۀملـسم  « 2 . » درک بذج  ینامثع  هاگودرا 
هک رصم  ینامثع  شبنج  دنتشگیمزاب . رصم  هب  ارهاظ  نونکا  و  « 3  » دندوب هدیگنج  هیواعم  يارب  نیفص  رد  رفن  ود  نیا  تفرگ . رس  زا  دوب ،

هدرب یپ  رکب  یبا  نب  دمحم  تیعقوم  ندش  فیعـض  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش . لیامتم  هیواعم  زا  يرادـفرط  هب  رتشیب  دوب ، لقتـسم  ادـتبا  رد 
سیئر ماقم  رد  ار  سیق  نیفص ، زا  تشگزاب  زا  سپ  ترـضح  نآ  دنک . وا  نیزگیاج  ار  رتشا  ای  دعـس  نب  سیق  هک  هداتفا  رکف  نیا  هب  دوب و 

رد دوخ  تیالو  هب  رتشا  درپس . دـهاوخ  يو  هب  تیمکح  زا  سپ  ار  ناجیابرذآ  تیالو  هک  دوب  هداد  هدـعو  وا  هب  هتـشامگ و  دوخ  ناـنابهگن 
ات شداتـسرف  رـصم  هب  دـناوخ و  ارف  « 4  » نیبیـصن زا  ار  وا  تیمکح  زا  سپ  هلـصافالب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوـب . هتـشگزاب  اـیلع  نـیرهنلا  نـیب 
وا هکنیا  دناوخ . یسایس  روما  گنج و  رد  هدومزآان  یناوج  ار  رکب  یبا  نبا  مالّسلا ، هیلع  یلع  دناتـسب ؛ رکب  یبا  نبا  زا  ار  اجنآ  ییاورنامرف 
رد رـصم  ّتیمها  زا  دوش ، ماش  راپـسهر  دوخ  نایرکـشل  اب  مود  راب  يارب  تشاد  دـصق  هک  درکیم ، رـصم  هناور  ار  رتشا  یناـمز  رد  تسرد 

. دراد تیاکح  وا  ياههشقن 
. دـشکب ار  رتشا  هک  درک  عیمطت  ار  دوخ  نارازگجارخ  زا  یکی  دـش و  ربخاب  رـصم  تیالو  هب  رتشا  باصتنا  زا  شناسوساج  طّـسوت  هیواـعم 

رازگجارخ مزلق ، رد  « 5 . » تفر مزلق  هب  رصم ، رد  خرـس  يایرد  لحاس  قیرط  زا  زاجح ، زا  قیاق  اب  درکن و  یط  ار  ماش  نیمزرـس  ورملق  رتشا 
ار شناج  داد و  وا  هب  نیگآرهز  لسع  زا  یتبرش  هاگنآ  درک و  لابقتسا  وا  زا  یمرگ  هب  هیواعم 

______________________________

.255 - 254 تاراغلا ، یفقث ، ص 398 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3248 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
رگا دریگ . هدهع  رب  ار  رـصم  ناینامثع  یهدنامرف  هک  درک  بیغرت  ار  جیدح  نب  ۀیواعم  نایفـس ، یبا  نب  ۀـیواعم  يرذالب ، تیاور  هب  انب  ( 2)

. تسا هدوب  یلع  اب  گنج  هکراتم  قفاوت  ضقن  رد  دشاب  هدرک  نینچ  هیواعم 
. نانآ ياهمان  تسرهف  رد  نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ك : ر . ( 3)

(. ص 258 تاراغلا ، یفقث ،  ) درک بوصنم  ایلع  نیرهنلا  نیب  ییاورنامرف  هب  وا  ياج  هب  ار  يدزا  رماع  نب  بیبش  رتشا  ( 4)
ص 399. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)
ص:362  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«2 . » دراد ینایهاپس  لسع  رد  دنوادخ  تفگ : صاع  ورمع  هک  تسا  لقن  دمآ و  دجو  هب  شنیرید  نمشد  ندش  هتشک  زا  هیواعم  « 1 . » دناتس
کیربت دوخ  نارای  هب  ياهبطخ  رد  هیواعم  نآ . نیرخآ  هن  املـسم  اّما  دوب ، رهز  هطـساو  هب  هیواعم  بناج  زا  لتق  باکترا  نیلوا  نیا  الامتحا 
يرگید و  رسای ، رامع  ینعی  دش ، هدیرب  نیفـص  زور  رد  اهنآ  زا  یکی  تشاد . تسار  تسد  ود  بلاط  یبا  نبا  یلع  : » تشاد راهظا  تفگ و 

«3 .« » رتشا ینعی  زورما ،
دراو وا  رب  ینیگنس  هبرض  دوبن - رادربنامرف  هشیمه  هچ  رگا  مالّسلا - هیلع  یلع  روای  نیرتدنمناوت  نیرترادافو و  رتشا ، کلام  نتفر  تسد  زا 

يو رادید  هب  هک  عخن - شاهلیبق ، ناگرزب  ربارب  رد  وا ، زا  ار  دوخ  رایـسب  شیاتـس  دنک و  ناهنپ  ار  دوخ  هودـنا  تدـش  تسناوتن  یلع  دروآ .
ار راـک  نیا  هک  تفگ  تشون و  دوب - هدرک  برطـضم  ار  وا  رتشا  نداتـسرف  هک  رکب ، یبا  نب  دـمحم  هب  وا  « 4 . » دروآ نابز  رب  دـندوب - هتفر 

مدادیم وت  هب  رگید  تیالو  متفرگیم ، وت  زا  ار  تیالو  رگا  ياهدرکن . یفاک  شـشوک  ای  ياهدوب  دـنک  داهج  راـک  رد  هک  مدرکن  نآ  يارب 
اب ام و  هاوخکین  وا  هک  تفگ  دوتـس و  دوب  هدرامگ  رـصم  تیالو  رب  هک  ار  يدرم  سپـس  دـشاب . رتهدیدنـسپ  وت  يارب  رتناسآ و  شراک  هک 
ود ار  وا  شاداپ  دشاب و  یضار  وا  زا  دنوادخ  میتشاد . تیاضر  وا  زا  ام  هک  دمآ  شغارس  هب  یتقو  گرم  ماجنارـس  دوب ، ریگتخـس  نانمـشد 

یلع رکب  یبا  نب  دمحم  دشاب . گنج  هدامآ  دنک و  يدرمیاپ  نمشد  ربارب  رد  هک  تساوخ  رکب  یبا  نبا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزاس . نادنچ 
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«5 . » تخاس نئمطم  شیوخ  يرادافو  هب  تبسن  ار  مالّسلا  هیلع 
شایلاـع ناهدـنامرف  صاـع و  ورمع  اـب  رـصم ، فرـصت  يارب  شیوخ  ياـههشقن  صوـصخ  رد  سیق ، نب  كاحـض  هلمح  زا  سپ  هیواـعم 

شاداپ دوب  لیام  هک  صاع  ورمع  درک . تروشم 
______________________________

، یفقث  ) تسا هدیـسر  یتوافتم  رابخا  رتشا  ندش  هتـشک  دروم  رد  . 260 ص 254 - تاراغلا ، یفقث ، 3393 ؛ ص 3392 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
(. 263 ص 262 - تاراغلا ،
ص 23. ةالو ، يدنک ، ( 2)

ص 3394. ج 1 ، يربط ، ( 3)
رتشا زا  ییاهر  زا  یلع  هک  بلاط ، یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  دانتـسا  هب  یناـمثع  یبعـش  تیاور  نیا  . 265 ص 264 - تاراـغلا ، یفقث ، ( 4)
رکب یبا  نب  دمحم  ینتان  ردارب  رفعج ، نب  هللا  دبع  ص 296 .) ج 3 ، لماک ، ریثا ، نبا  ص 23 ؛ ةالو ، يدنک ،  ) تسا هناریگوس  دش ، دنسرخ 
هدوب گرزب  یهابتـشا  درک  تباـث  هک  دوش  بصن  وا  ياـج  هب  رکب  یبا  نبا  دوش و  هتـشادرب  تیـالو  زا  دعـس  نب  سیق  دوـب  هدرک  شراـفس 

. دـهد تاجن  یگتفـشآ  زا  ار  عاضوا  ات  دـشیم  هداتـسرف  رمثیب  یـشالت  اب  تسیابیم  نونکا  هک  تشادـن  رتشا  هب  یلیاـمت  ارهاـظ  وا  تسا .
. تسا دیعب  رایسب  دنکیم - اعدا  دوخ  هکنانچ  دتسرفب - ار  رتشا  ادتبا  درک  هیصوت  یلع  هب  هک  دوب  ومه  هکنیا 

ص 400. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 270 ؛ ص 267 - تاراغلا ، یفقث ، 3316 ؛ ص 3315 - ج 1 ، يربط ، ( 5)
ص:363  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دراد لیسگ  رصم  هب  گرزب  یهاپس  رتدوز  هچ  ره  هک  درک  هیصوت  دروآ ، گنچ  هب  ار  دوعوم 
. دوب دنهاوخ  روای  ار  نانآ  نمشد  ربارب  رد  تفاتش و  دنهاوخ  هیواعم  نایهاپس  يوس  هب  هتسد  هتـسد  نانآ ، اب  زاوامه  نایرـصم  بیترت  نیدب 

ياهکمک هک  دنشاب  نئمطم  دننک و  يرادیاپ  هک  دنک  قیوشت  ار  اهنآ  دسیونب و  رصم  رد  شنارادفرط  يارب  ياهمان  داد  حیجرت  ادتبا  هیواعم 
رگا و  تفگ ]: وا  . ] دنک لزلزتم  ار  نانآ  مزع  دیعو ، دـعو و  نداد  اب  دیـشوک  تشون و  نافلاخم  هب  مه  ياهمان  و  دیـسر ؛ دـهاوخ  اهنآ  هب  وا 
صاع ورمع  لاح  نیا  اب  هد . ماجنا  ینادیم  تحلصم  هچ  ره  تفگ  وا  هب  صاع  ورمع  دنوش . گنج  دراو  نانآ  اب  دنناوتیم  دننادیم ، مزال 

. دش دهاوخ  یهتنم  نینوخ  یگنج  هب  ماجنارس  ّتیعضو  نیا  هک  تشاد  نیقی 
هفیلخ یهاوخنوخ  رد  هک  ياهنادنمتفارش  عضوم  ببس  هب  ار  نانآ  وا  تشون . جیدح  نب  ۀیواعم  دّلخم و  نب  ۀملـسم  هب  ياهمان  هیواعم  سپس 

روهرهب هیواعم  تردق  ورملق  زا  درک و  دهاوخ  ناشیرای  دوز  یلیخ  دنوادخ  هک  داد  هدـعو  نانآ  هب  دوتـس و  دـندوب  هتفرگ  شیپ  هدـیدمتس 
يوس هب  دـننزیم و  زابرـس  نانآ  تیادـه  زا  مه  زونه  هک  ار  یناسک  دـنهد و  همادا  دوخ  داهج  هب  هک  درک  بیغرت  ار  اهنآ  دـش و  دـنهاوخ 

ار هیواعم  همان  یتقو  هملسم  دناسر . هملسم  تسد  هب  ینادمه ، کلام  نب  عیبس  مان  هب  هیواعم ، نامالغ  زا  یکی  ار  همان  نیا  دنناوخ . ارف  دوخ 
وا فرط  زا  دوخ و  فرط  زا  ات  دنادرگزاب  ار  نآ  سپـس  دهد و  ناشن  جـیدح  نبا  هب  ار  نآ  تساوخ  وا  زا  داد و  شلوسر  هب  ار  نآ  دـناوخ 

شاداپ دیما  دناهدیروش  دوخ  ماما  رب  هک  یناسک  اب  گنج  رد  نانآ  هک  تشون  هیواعم  هب  هملـسم  دـش و  دونـشخ  جـیدح  نبا  دـهد . باوج 
دوشیم نانآ  هب  هیواعم  فرط  زا  نونکا  هک  مه  ار  یکمک  راظتنا  دـناهدومیپن و  يداـم  یتعفنم  هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  نیا  دـنراد . ار  یهلا 

هچرگ « 1 . » دـنبای يزوریپ  نمـشد  رب  ات  دراد  لیـسگ  رتدوز  هچ  ره  ار  شنادرم  نابـسا و  اـت  تساوخ  هیواـعم  زا  لاـح ، ره  رد  دناهتـشادن .
تسد ضرعت  هب  یلاو  دض  رب  دوخ  يدوخ  هب  هک  دندوبن  هدامآ  ارهاظ  اّما  دندوب ، هدش  دنمتردق  تیمکح  نیفص و  زا  سپ  رصم  ياهینامثع 

. دننز
هک داد  نامرف  صاع  ورمع  هب  هیواعم  دریگ . رظن  ریز  ار  روما  کیدزن  زا  اـت  دوب  هتفر  اجنادـب  وا  دیـسر . هیواـعم  تسد  هب  نیطـسلف  رد  هماـن 

رصم هب  هلمح  يارب  یگنج  درم  « 2  » رازه شش 
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______________________________

.276 ص 270 - تاراغلا ، یفقث ، 3400 ؛ ص 3396 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
(. ص 3406 ج 1 ، يربط ،  ) دوب هدش  لیکشت  یگنج  درم  رازه  راهچ  زا  ورمع  هاپس  يدقاو ، تیاور  هب  انب  ( 2)

ص:364  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب ياهمان  درک ، فقوت  اجنآ  رد  وا  دنتـسویپ . وا  هب  رـصم  ياهینامثع  دـشیم ، دوخ  نیـشیپ  تیـالو  دراو  ورمع  هک  یلاـح  رد  دـنک . هداـمآ 
در رد  وا ، ياعدا  هب  رـصم ، مدرم  دـنامب . ناما  رد  شناج  اـت  دـنک  كرت  ار  تیـالو  نآ  هک  داد  رادـشه  وا  هب  تشون و  رکب  یبا  نب  دـمحم 

نیـشیپ نامیپمه  اب  نامثع  نتـشک  زا  هک  داد  حیجرت  ورمع  دننکیم . ینامیـشپ  زاربا  وا  زا  يوریپ  زا  دنزاوامه و  رگیدکی  اب  شاییاورنامرف 
همان نیا  رد  درک ؛ نآ  تسویپ  مه  ار  هیواعم  زا  ياهمان  وا  لاح  نیا  اب  دـیوگن . نخـس  دوب - هدرک  کیرحت  نادـب  ار  يو  دوخ  هک  شیوخ -

ياعدا نونکا  صاع  ورمع  دشیم . مهتم  تسا  هتخیر  ار  وا  نوخ  هک  یـسک  نامثع و  دض  رب  یـشروش  نیرتمحریب  هب  رکب  یبا  نب  دمحم 
نیدـب اهنت  هیواعم  هک  دوزفا  وا  دـندوب . وا  ياههاگدـید  هیواعم و  رادـفرط  شناـمدرم  مظعا  تمـسق  هک  تشاد  ار  يروشک  رب  ییاورناـمرف 

رکب یبا  نبا  هاگچیه  دنوادخ  لاح ، ره  رد  دناتـسب . ار  شناج  دـنک و  هلثم  ار  یـشیرق  کی  درادیمن  تسود  هک  دـسیونیم  وا  يارب  ببس 
. داد دهاوخن  تاجن  صاصق  زا  دشاب ، اجکره  ار ،

وا دننکیم . اهر  ار  وا  شنارای  هک  تفگ  و  داتسرف ، مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  شکانرطخ  تیعـضو  زا  یحرـش  اب  همان  ود  رکب  یبا  نب  دمحم 
هک تشون  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دراد . لیـسگ  ار  یلاوما  نادرم و  دهدیم ، ّتیمها  رـصم  ياقب  هب  رگا  هک  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 

مازعا نمشد  هیلع  تسا ، دزنابز  نمشد  ربارب  رد  یتخسرس  يرادافو و  هب  هک  ار  رشب  نب  ۀنانک  دزاس و  مکحتـسم  ار  رهـش  دنامب ، مدق  تباث 
درکن و ییانتعا  ورمع  هیواعم و  ياههمان  هب  وا  داتـسرف . دهاوخ  وا  هب  کمک  يارب  ار  ناراوس  زا  یهاپـس  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنک .

شزوپ وا  زا  نامثع  هلأسم  رد  هک  تفگ  هیواعم  هب  خساپ  رد  رکب  یبا  نبا  دتـسرفب . شیارب  بسانم  یخـساپ  هک  داد  روتـسد  رکب  یبا  نبا  هب 
دنوادـخ هنرگو  دـشاب  نم  نآ  زا  هبلغ  مراودـیما  ینم ؛ هاوخریخ  ایوگ  يدوب ، هداد  میب  اضعا  ندـیرب  زا  ارم  هیواعم ]  ] وت تساوخ . دـهاوخن 

ارم ناـج  میب  يدوب  هتفگ  : » داد خـساپ  نینچ  ورمع  هب  رکب  یبا  نبا  درک . دـهاوخ  تازاـجم  ناـنمؤم  نتـشک  دـب و  رادرک  ببـس  هب  ار  اـمش 
وت و رادـفرط  اـهنآ  دـناهدش ؛ نامیـشپ  نم  يوریپ  زا  دناهتـشگب و  نم  راـک  يأر و  زا  رـصم  مدرم  هک  يدوب  هتفگ  ییوگیم ؛ غورد  يراد ،

«. تسا میظع  شرع  راگدرورپ  هک  منکیم  لکوت  ادخ  هب  دنانوعلم ؛ ناطیش 
همدقم اب  ار  یبیجت ]  ] رـشب نب  ۀـنانک  وا  دـش . وربور  نامجاهم  اب  دـندوبن  نت  رازه  ود  زا  شیب  هک  يرکـشل  یهارمه  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم 

ورمع رکشل  درک . دربن  راپسهر  شرکشل 
ص:365  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

جیدـح نب  هیواعم  يرادرـس  هب  يرکـشل  کمک  هب  ورمع  دـندش  کیدزن  وا  هب  بوخ  اـت  دـندمآ  هناـنک  گـنج  هب  یپردیپ  هورگ و  هورگ 
رد شنارای  هنانک و  درک . هرصاحم  ةاّنسم  رد  ار  هنانک  دندرکیم  ینابیتشپ  ار  نانآ  نایماش  زا  یهوبنا  هک  رصم  ناینامثع  اب  هارمه  ینوکس ] ]

دوخ ات  داتفا  هار  هب  وا  دندش . هدنکارپ  وا  درگ  زا  شنارای  دیسر  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  ربخ  نوچ  دندیسر . تداهش  هب  هوبنا  رکشل  نیا  نایم 
دنچ دـمآرب و  رکب  یبا  رـسپ  يوجتـسج  هب  جـیدح  نب  ۀـیواعم  دوـب . هتفرگ  ار  رهـش ) زکرم   ) طاطـسف ورمع  دـنک و  ناـهنپ  ياهبارخ  رد  ار 
رظن رد  دنتفرگ و  دوب  گرم  هب  کیدزن  یگنـشت  زا  هک  یلاح  رد  ار  وا  دندرک . ییامنهار  رکب  یبا  نب  دمحم  هاگیفخم  هب  ار  وا  ییاتـسور 

شرهاوخ روتسد  هب  هک  دمحم  شردارب  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  دیسر ، ورمع  هب  وا  يریگتسد  ربخ  نوچ  دنربب . طاطـسف  هب  ار  وا  دنتـشاد 
جیدح نب  ۀیواعم  هب  ورمع  « 1 . » درک تعافش  ورمع  دزن  دمحم  شردارب  زا  دوب  هدمآ  ورمع  هاگرکشل  هب  شردارب  ناج  تاجن  يارب  هشیاع 
یکی بیجت   ) دشکیم ار  رشب  نب  ۀنانک  نم  مع  رسپ  ورمع  تفگ  تفشآرب و  جیدح  نبا  دنروایب . وا  دزن  هدنز  ار  رکب  یبا  رسپ  داد  روتـسد 
هیواعم هک  ساسایب  ماهتا  نیا  هناهب  هب  وا  مرادرب . تسد  یشیرق  رکب  یبا  نب  دمحم  زا  هک  دهاوخیم  نم  زا  و  دوب ) نوکـس  یعرف  لیابق  زا 
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يراددوخ دوخ  ینادنز  ریسا  هب  بآ  ندناشون  زا  دندوب ، هدرک  عنم  بآ  ندیـشون  زا  ار  نامثع  نایـشروش  هک  دوب  هدرک  عیاش  مدرم  نیب  رد 
نیا هشیاع  یتقو  دز . شتآ  داد و  اج  ياهدرم  رخ  مکش  نورد  رد  ار  وا  رکیپ  دز و  ندرگ  ار  رکب  وبأ  رسپ  وا  دنت  ییوگتفگ  زا  سپ  دیزرو .

وا درکیم . نیرفن  ار  صاع  ورمع  هیواعم و  هتـسویپ  شزاـمن  تونق  رد  درک و  یباـتیب  يراز و  تخـس  دینـش  ار  شردارب  كاـندرد  ناـیاپ 
ینید ناگرزب  زا  ادـعب  وا  هک  تشامگ  تمه  رکب ) یبا  نب  دـمحم  نب   ) مساق تیبرت  هب  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  ردارب  ناگدـنامزاب  یتسرپرس 

يروآدای مه  همان  نیا  رد  وا  تشون . هیواـعم  هب  ار  رـشب  نب  ۀـنانک  رکب و  یبا  نب  دـمحم  گرم  دوخ و  يزوریپ  ربخ  ورمع  « 2 . » دش هنیدم 
رارصا دوخ  یهارمگ  رب  ود  نیا  هک  درک 

______________________________

.180 ص 179 - هشیاع ، توبآ ، ص 281 ؛ ج 14 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ( 1)
ناهنپ قورسم  نب  ۀلبج  هناخ  رد  رکب  یبا  رـسپ  يدقاو  لقن  هب  انب  285 و  ص 276 - تاراغلا ، یفقث ، 3406 ؛ ص 3400 - ج 1 ، يربط ، ( 2)

نیا رد  (. 3407 ص 3406 - ج 1 ، يربط ،  ) دش دیهـش  گنج  لاح  رد  رکب  وبأ  رـسپ  درک و  هرـصاحم  ار  هناخ  جیدح  نب  ۀیواعم  دوب . هدش 
ص 209. هشیاع ، توبآ ، تفرگ ر ك : هدهع  هب  ار  مساق  شردارب  رسپ  هبیرق و  شردارب  رتخد  یتسرپرس  هشیاع  هک  دروم 

ص:366  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » تفگن نامثع  نوخ  ماقتنا  هرابرد  يزیچ  دندیزرو و 

نابلطواد زا  دنباتشب و  وا  کمک  هب  اروف  هک  تساوخ  نایفوک  زا  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  نتـساوخ  يرای  ربخ  نوچ 
. دنیآ درگ  هریح ، هفوک و  نیب  هعرج ، رد  هک  تساوخ 

هب ار  نانآ  داتـسرف و  لیابق  نارـس  لابند  هب  تشگزاب و  هفوک  هب  وا  دـندوب . هدـماین  مه  رفن  دـص  اّما  تفر ، اجنآ  هب  دوخ  دـعب  زور  حبـص  وا 
ار مدرم  هک  دومرف  شايدانم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تساخرب ، وا  يرای  هب  یبحرا  بعک  نب  کلام  درک . شنزرـس  ناشیلبنت  یتسـس و  لیلد 

یلع دندمآ و  درگ  هفوک  رهـش  جراخ  رد  رفن  رازه  ود  دودـح  ات  « 2  » دیشک لوط  هام  کی  دنوش . رـصم  راپـسهر  بعک  هارمه  هک  دهد  ادن 
نب نمحرلا  دـبع  يراصنا و  هّیزغ  نب  جاّجح  هک  دوب  هدرپس  هار  بش  جـنپ  رکـشل  نیا  اب  بعک  نب  کلام  درک . هناور  ار  ناـنآ  مالّـسلا  هیلع 

مالّـسلا هیلع  یلع  يارب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  ربـخ  دندیـسر و  دوـب  ماـش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  سوساـج  هک  يرازف  ّبیـسم 
. دنادرگرب ار  کلام  ات  داتسرف  ار  یمای »*«  حیرش  نب  نمحرلا  دبع  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتفگزاب .

«3 ، » لاس 38 رفص  ار 14  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهـش  يدـنک  تسا . هدرک  رکذ  لاس 38  رفص  ار  ةاّنـسم  رد  ورمع  يزوریپ  خیرات  يدقاو 
هدز ودرا  رـصم  رد  هک  دوب  یهام  ود  ات  کی  نیب  گنج  زا  لبق  صاـع  ورمع  تسا . یعقاو  ناـمز  زا  شیپ  یلیخ  ـالامتحا  هک  دـنکیم  رکذ 

. دوب
هدرک توعد  رـصم  رد  ناتناردارب  يرای  هب  ار  امـش  تسا  زور  هاجنپ  زا  شیب  تفگ  هفوک  مدرم  هب  باطخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدـش  لـقن 

نیمود زاغآ  يدـنک  داتفین . قافتا  لاس 38  رفـص  نایاپ  زا  شیپ  الامتحا  گـنج  نیا  « 4 . » دمآ نم  دزن  كدـنا  یهاپـس  هک  هاگنآ  ات  مدوب 
«5 . » دنادیم لاس 38  لوالا  عیبر  زا  ار  رصم  رب  ورمع  تموکح  هرود 

هودنا نیا  و  دش ؛ نیگهودـنا  تخـس  رـصم  نتفر  تسد  زا  رکب و  یبا  نب  دـمحم  شاهدناوخرـسپ  نداد  تسد  زا  مغ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
تعاطا مدـع  یهاتوک و  ببـس  هب  ار  نایفوک  دـیکأت و  نمـشد  اب  ییوراـیور  هب  شقاـیتشا  رب  وا  ياهبطخ  رد  درکن . ناـهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ 

شنزرس
______________________________

.289 ص 288 - تاراغلا ، یفقث ، ص 3407 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص 294. تاراغلا ، یفقث ، ( 2)
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ص 3407. ج 1 ، يربط ، ( 295 نامه ،  ) یماش یلقن  هب  و  * 
. تسا هابتشا  الماک  دوب  هام  جنپ  رکب  یبا  نب  دمحم  تموکح  نارود  هدرک  لقن  هک  يدنک  راتفگ  ةالو ص 31 . يدنک ، ( 3)

ص 297. تاراغلا ، یفقث ، ص 3412 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 4)
ص 31. ةالو ، يدنک ، ( 5)

ص:367  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. درک

هیلع یلع   ) وا زا  مدرم  ندرکن  ینابیتشپ  زا  درکیم  هاگآ  رکب  یبا  رـسپ  گرم  رـصم و  طوقـس  زا  ار  وا  هک  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ياهمان  رد 
نیا نایم  رد  مه  زور  کی  یتح  تشادن  تسود  دورب  ایند  زا  دیهش  تشاد  وزرآ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ  درک و  هوکش  یتخسب  مالّـسلا )
يأر رییغت  هدنیآ  رد  دیاش  دنک  ارادم  شمدرم  اب  هک  درک  هیصوت  تساوخ و  يرای  وا  يارب  ادخ  زا  باوج ، رد  شیومع ، رـسپ  دشاب . مدرم 

فـسأت زاربا  دوـب  هتفرگ  رظن  رد  رـصم  تموـکح  يارب  ار  وا  هدرک و  داـمتعا  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  هـکنیا  زا  ارهاـظ  نوـنکا  یلع ، دـنهد .
نآ رب  ار  هبتع  نبا  مشاه  ندرامگ  دـصق  ادـتبا  رد  هک  تخاس  شاف  وا  درکیم . فیـصوت  ثداح ) مـالغ   ) هتـساخون یناوج  ار  وا  درکیم و 

هکنآ رگم  دـشیمن ، هتـشک  درکیمن و  یلاـخ  شناراـی  صاـع و  ورمع  يارب  ار  هصرع  هدوـب  هدرپـس  وا  هب  ار  راـک  رگا  هتـشاد و  نیمزرس 
. تشاد فک  رد  نانچمه  ار  ریشمش 

یباتیب زا  نوچ  و  « 1 . » داد ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  درک و  ادف  ار  دوخ  ناج  وا  هک  منکیمن  شنزرس  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نم  دوزفا  سپس 
دنزرف ار  وا  مدوب و  وا  ردپ  نم  دوب و  ردارب  ار  منادنزرف  دوب ، نم  هدرورپ  وا   » دومرف دندیسرپ  رکب  یبا  نب  دمحم  گرم  رب  مالّسلا  هیلع  یلع 

«2 «. » مدرمشیم دوخ 
ینامز دندوب . وا  نانخس  ندینش  قاتشم  هک  درک  یناوریپ  میلعت  فرص  ار  دوخ  ناوت  دوب  هدیجنر  رصم  رد  تسکش  زا  هک  مالّسلا  هیلع  یلع 
نیوج نب  ۀّبح  يدع  نب  رجح  قمح ، نب  ورمع  شکیدزن ، نارای  زا  نت  جنپ  دوب  نیگمغ  نیگهودـنا و  رـصم  نداد  تسد  زا  يارب  زونه  هک 

شناتسود وا  دندیسرپ . رمع  رکب و  وبأ  هرابرد  شرظن  زا  دندمآ و  وا  دزن  ینادمه  أبس  نب  هللا  دبع  ینادمه و  روعا  نب  ثراح  یلجب ، ینرع 
يارب دندش . هتشک  اجنآ  رد  نم  نایعیش  تفر و  تسد  زا  رـصم  دیاهتفای ؟ تغارف  ياهلأسم  نینچ  حرط  يارب  ایآ   » تفگ درک و  شنزرـس  ار 

دیاهدرک هابت  نم  قح  زا  هچ  ره  هک  مهاوخیم  امـش  زا  داد و  مهاوخ  خـساپ  امـش  هب  دیاهدیـسرپ  هچنآ  زا  تشون و  مهاوخ  ياهلاـسر  اـمش 
«3 «. » دیشاب تقیقح  نارای  هراومه  دیناوخب و  نم  نایعیش  يارب  ار  هتشون  نیا  دینک و  ناربج 

______________________________

.301 ص 295 - تاراغلا ، یفقث ، ص 3411 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص 301. تاراغلا ، یفقث ، ( 2)

ياهمان نانآ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  دیوگیم  يرذالب  . 383 ص 382 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 303 ؛ ص 302 - تاراغلا ، یفقث ، ( 3)
هدمآ نینچ  باسنا  یبرع  نتم  رد   ] دنربب هرهب  نآ  زا  دنناوخب و  شنارای  يارب  هراومه  ار  نآ  هک  داد 

ص:368  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد مالّـسلا  هیلع  یلع  تشاد . یگنهامه  دوب  هتـشون  هیواعم  هب  لوا  هفیلخ  ود  اب  شاهطبار  هرابرد  رتشیپ  هچنآ  اب  يدایز  رادـقم  هب  هماـن  نتم 

هکنآ داتـسرف ، يربمایپ  هب  ناهج  مدرم  هب  نداد  رادشه  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ادـخ  دـعب ، اما  دـیوگیم »*« : نینچ  همان  نیا 
نشخ ياهگنس  رب  دیتسیزیم  اههناخ  نیرتدب  رد  دیتشاد و  اهنید  نیرتدب  زور  نآ  رد  اهبرع  يا  امش  و  تما ؛ نیا  رب  هاوگ  دوب و  یحو  نیما 

دیدیشونیم راوگان  وبدب و  ياهبآ  دیدیباوخیم . دیتسشنیم و  دوب  هدنکارپ  دالب  رد  هک  هدنزگ  ياهراخ  يور  رب  ای  تخـس  ياههرخـص  و 
هدیرب يدنواشیوخ  دنویپ  هتـشر  دـیتشکیم و  ار  ناتنادـنزرف  دـیتخیریم و  ار  رگیدـکی  نوخ  دـیدروخیم . راومهان  تشرد و  ياهماعط  و 
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دوخ دوب و  اپرب  امـش  نایم  رد  ناتناتب  دوب ؛ سارهرپ  ناتیاههار  دیدروخیم و  لطاب  هب  دـیدرکیم و  فلت  رگیدـکی  اب  ار  ناتلاوما  دـیدوب و 
یّلص دمحم  دوجو  هب  داهن  تنم  امش  رب  دنوادخ  سپ  دندوبن » یناکرـشم  زج  دنتـشادن و  نامیا  ادخ  هب  ناشرتشیب  و  . » دیدوب هانگ  رد  هقرغ 

یمدرم نایم  زا  هک  ییادـخ  تسوا  : » دـیوگ دوخ  لزنم  باتک  رد  ناـتدوخ و  زا  یلوسر  داتـسرف . امـش  رب  تلاـسر  هب  ار  وا  هلآ . هیلع و  هّللا 
زا شیپ  هچ  رگا  دزومایب  ناشتمکح  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  اهنآ  دناوخب و  اهنآ  رب  ار  شتایآ  ات  تشاد  ثوعبم  ناشدوخ  زا  يربمایپ  باتکیب 

. دیآیم نارگ  وا  رب  دهدیم  جنر  ار  امش  هچنآ  ره  دش ، ثوعبم  امـش  رب  امـش  دوخ  زا  يربمایپ  هنیآره   » ای دندوب » راکـشآ  یهارمگ  رد  نآ 
نایم هب  ناشدوخ  زا  هک  هاگنآ  دومرف  ماعنا  ناـنمؤم  رب  ادـخ  : » تفگ و  تسا ». ناـبرهم  فوئر و  ناـنمؤم  اـب  تسا و  هتـسباو  امـش  هب  تخس 

گرزب یلـضف  بحاص  ادـخ  شدـهدیم و  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  هک  تسادـخ  لضف  نیا  : » تفگ و  درک ». ثوعبم  يربماـیپ  ناـشدوخ 
دیتخانش و ار  وا  هرهچ  هک  دیدوب  ناسک  نیتسخن  امش  تفگیم و  نخس  امش  نابز  هب  دوب و  امـش  دوخ  زا  وا  هک  دمآ  يربمایپ  يرآ ، تسا »
زا يراددوخ  نادنواشیوخ و  اب  دنویپ  هب  ار  امـش  و  تنـس ، ضیارف و  تخومآ و  تمکح  باتک و  ار  امـش  وا  ار . وا  هریـشع  ار و  وا  نادناخ 

افص حلص و  هب  نتخیر و  نوخ 
______________________________

ار نآ  تشاد و  همان  نیا  زا  ياهخسن  ابس  نبا  نامه م ] باتکلا » کلذب  یلع )  ) عفتنی ملف  مایا  لک  یف  هتعیـش  یلع  أرقی  اباتک  بتک  و   » تسا
نبا تسا . هدروآ  ار  نآ  یفقث  تشادـن . یلع  يارب  يدوس  هماـن  نیا  هک  تسا  هدرک  هیجوت  هدرواـین و  ار  هماـن  نتم  يرذـالب  درک . فیرحت 

رـصم و حـتف  زا  دـعب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ینخـس  دـیوگیم  همدـقم  رد  دـنکیم و  لقن  یفقث  باـتک  زا  ار  نآ  دـیدحلا  یبا 
رد ابـس  نبا  زا  یمان  هک  نآ  تلع  هب  ار  همدقم  راتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  دیاش  ص 94 ) ج 6 ، حرـش ،  ) درک داریا  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش 

ج 2، باسنا ، يرذالب ، باتک ؛ رـسارس  66 و  ص 39 - ابـس ، نب  هللا  دبع  يرکـسع ، كر : أبـس  نبا  دروم  رد   ] تسا هدرک  فذح  هدمآ  نآ 
هحفص م] نامه  لیذ  تشاددای 3  ص 382 و 

مورحم هماـن  نیا  ندـناوخ  زا  نایعیـش  هک  دـمآ  مغیرد  نم  تـسا و  هدروآ  ار  نآ  زا  ییاـهزارف  هدرک و  هصـالخ  ار  هماـنباتک  هدنـسیون  * 
. مدرک لقن  انمیت  ات 115  1371 ص 109  نارهت ، یتیآ ، دمحملا  دبع  همجرت  یفقث ، تاراغلا  زا  ار  همان  مامت  اذل  دننامب .

ص:369  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نتخاس دّکؤم  زا  سپ  ار  دوخ  ياهدنگوس  دینک و  افو  دوخ  دـهع  هب  و  دـینادرگزاب » ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما   » هک داد  نامرف  و  داد ؛ نامرف 

زا ار  امـش  و  دیروآ . تمحر  رگیدکی  رب  دییامن و  شـشخب  دینک و  یکین  مه  قح  رد  دیـشاب و  نابرهم  رگیدـکی  اب  تفگ  دینکـشم و  اهنآ 
يراوخبارش و زا  و  دومرف . عنم  رگیدکی  قح  هب  زواجت  يدعت و  رگیدکی و  هب  نداد  مانشد  رگیدکی و  هب  ملظ و  رگیدکی و  لاوما  تراغ 

لاوما دـیروخن و  ابر  دـینکن و  انز  هک  تساوخ  امـش  زا  دوب  هدـش  لزان  هک  تایآ  نآ  بسح  رب  و  دومن . یهن  وزارت  لیک و  رد  یـشورفمک 
زواجت ادخ  هک  دـینکن  زواجت  دـیزیهرپب و  ندرک  داسف  زا  نیمز  رد  دـینادرگزاب و  ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  دـینکن و  هابت  متـس  هب  ار  نامیتی 

هک يدب  ره  زا  داد و  نامرف  درادیم  رود  خزود  شتآ  زا  دنکیم و  ناتکیدزن  تشهب  هب  هک  يریخ  هب  ار  امش  درادن و  تسود  ار  ناگدننک 
. دومرف یهن  دیامنیم  کیدزن  شتآ  هب  دنکیم و  رود  تشهب  زا  ار  امش 

شنداد تسد  زا  تبیصم  هک  ياو  تفاتش . رگید  ناهج  هب  هدوتس  دیعس و  دتـسب و  وا  ناج  دنوادخ  دیدرگ  يرپس  شرمع  تدم  هک  ینامز 
سک هب  یتبیصم  نانچ  دشاب  ات  هدیسرن و  سک  هب  یتبیـصم  نانچ  هدوب  ات  ناناملـسم . همه  يارب  مه  وا و  يابرقا  يارب  هژیوب  دوب  گرزب  هچ 

. دسرن
. دنتساخرب عازن  هب  شاینیشناج  رس  رب  ناناملسم  تفر  یقاب  ناهج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  نوچ 

لها زا  تفالخ  رما  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  زا  دعب  برع  هک  تشذگیمن  رطاخ  هب  دیجنگیمن و  ملایخ  رد  زگره  دنگوس  ادخ  هب 
يوس هب  وس  ره  زا  مدرم  موجه  زجب  تخادنین  تشحو  هب  ارم  و  دـنراذگاو ؛ نم  زج  يرگید  هب  وا  زا  سپ  ار  تفالخ  ای  دـنباترب  خر  وا  تیب 
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هللا لوسر  ینیـشناج  هب  هک  رگید  سک  ره  زا  دوخ  مدـیدیم  هک  متـشادزاب  تسد  ندرک  تعیب  زا  یتخل  نم  دـننک . تعیب  وا  اـب  اـت  رکب  وبأ 
مدرم یخرب  مدید  هک  یتقو  ات  مدرک  گنرد  لاح  نآ  رد  تساوخیم - ادـخ  هک  ینامز - مرتراوازـس . دوش  هدـیزگرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

مالسا و يرای  هب  رگا  مدیسرت  دننکیم ، توعد  میهاربا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نییآ  ادخ و  نید  يدوبان  هب  دندرگیمزاب و  نید  زا 
زا دوب  دهاوخ  رتگرزب  نم  رب  نآ  تبیصم  دوش  نینچ  رگا  ددرگ و  ناریو  یناملـسم  يانب  دیآ و  دیدپ  ياهنخر  نید  رد  مزیخنرب  ناناملـسم 

هدـنکارپ ناـنچ  ناـبایب و  بارـس  هک  دوشیم  لـیاز  ناـنچ  ریذـپلاوز و  هزور و  دـنچ  تسا  یعاـتم  هک  امـش  رب  تموکح  زا  ندـش  مورحم 
ات مدز  رمک  رب  مزع  نماد  ثداوح  نیا  شکمـشک  رد  مدرک و  تعیب  وا  اب  متفر و  رکب  وبأ  دزن  ماگنه  نیا  رد  نامـسآ . ياهربا  هک  دوشیم 

. دنتشادیم شوخان  نارفاک  دنچ  ره  تفرگ  رارق  نخس  ره  زارف  رب  ادخ  نخس  دیدرگ و  دوبان  لطاب 
. دناریم اهراک  تدش  یتخس و  هب  هاگ  یمرن و  هب  هاگ  تفرگ - تسد  هب  روما  نآ  مامز  رکب  وبأ 

تعاطا وا  زا  دوب ، دنوادخ  تعاطا  نآ  رد  هک  يراک  ره  رد  مدوب و  وا  هاوخکین  بحاصم  نم 
ص:370  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هک يرما  مشاـب ، هدـنز  نـم  و  گرم - هثداـح  دـتفا - ياهثداـح  ار  وا  نوـچ  هـک  متــشاد  دـیما  نادـب  و  تدـهاجم . هار  نآ  هار  رد  مدرک و 
یتّیصوصخ رمع  وا و  نایم  رگا  و  دوبن . نآ  اب  يدیمون  ياهرذ  دوب و  نیقی  اب  هارمه  دیما  نیا  دوش و  هداد  نم  هب  تسا  نآ  رس  رب  شکمشک 

مهزاب تشاذگاو . وا  هب  تفالخ  دناوخ و  ارف  ار  رمع  دیسر  ارف  شگرم  نوچ  تسب . دهاوخن  تفالخ  يوس  هب  ارم  هار  هک  متشاد  نیقی  دوبن 
يدرم دـش . تفـالخ  رما  رادهدـهع  رمع  میدومنن و  غـیرد  ییاـمنهار  یهاوـخکین و  زا  میدرک و  تعاـطا  میداـهن و  شوـگ  يأر  نآ  رب  اـم 

. ناور هتسجخ  دوب و  تریس  هدیدنسپ 
ردـق نآ  نانآ  داد . رارق  سک  نیمـشش  ارم  اما  تشاد . دـهاوخن  زاب  نم  زا  ار  تفالخ  راب  نیا  متفگ : دوخ  اب  دیـسر  ارف  گرم  ار  رمع  نوچ 

هللا لوسر  تافو  ماگنه  هب  ارم  نانخـس  يرآ  دنتـشادن . تهارک  ناـشدوخ  زا  کـی  چـیه  تموکح  زا  دنتـشاد  تهارک  نم  تموکح  زا  هک 
هک دشاب  یسک  ام  نایم  رد  هک  ینامز  ات  تیب  لها  ام  شیرق  تعامج  يا  متفگیم : مدرکیم و  هّجاحم  رکب  وبأ  اب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

رگا هک  دندیسرت  موق  دنتـشاد . دای  هب  میرتراوازـس . امـش  همه  زا  رما  نیا  هب  دراد  نامیا  قح  هب  دسانـشیم و  ار  ّتنـس  دناوخیم و  ار  نآرق 
دندنار رد  هب  نآ  زا  ارم  دنداد و  نامثع  هب  ار  تفالخ  سپ  دوب . دهاوخن  یبیصن  نآ  رد  دنتسه  ات  ار  ناشیا  رگید  مبای  تموکح  نانآ  رب  نم 

دـسر نانآ  هب  يزیچ  نم  بناج  زا  هکنیا  زا  یتسار  دـننادرگ و  تسد  هب  تسد  دوخ  ناـیم  ار  نآ  دـنزادنا و  گـنچ  نآ  رب  هک  دـیما  نادـب 
. مدومن ییابیکش  مدرک و  تعیب  هارکا  هب  نم  مینکیم . داهج  وت  اب  هنرگو  نک  تعیب  نامثع  اب  ایب و  دنتفگ : سپس  دندوب . دیمون 

مدنمزآ نم  یتسه . رترود  هکنآ  لاح  يرتدنمزآ و  نم  زا  وت  متفگ : يدنمزآ ، رما  نیا  هب  ردقچ  بلاط ، یبا  رسپ  يا  تفگ : ناشیا  زا  یکی 
نایم دیناریم و  نآ  زا  ارم  هک  امش  ای  متسه  راوازس  نم  ایآ  دناهداد . رارق  نم  يارب  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  یقح  منکیم و  بلط  ار  مثاریم  هک 

. نیملاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  دندش و  هدزتهب  نخس  نیا  ندینش  زا  دیوشیم ؟ لیاح  نآ  نم و 
درخ ارم  میظع  تلزنم  دنداد و  رده  هب  نم  مهـس  دندیرب و  نم  يدنواشیوخ  دنویپ  اهنآ  مهاوخیم . يرای  شیرق  ربارب  رد  وت  زا  ایادـخ  راب 

: دنتفگ دننک و  هزیتس  نم  اب  دناهتفرگ  نم  زا  ار  نآ  تسا و  نم  نآ  زا  هک  یقح  رس  رب  ات  دنداد  مه  هب  قافتا  تسد  دندرمش و 
هودـنا و اـب  هارمه  ییابیکـش  زاـس ، هشیپ  ییابیکـش  نوـنکا  سپ  درک . عـنم  نآ  زا  ار  وـت  دـنناوت  يرآ و  گـنچ  ارف  یناوـتیم  ار  قـح  هـتبلا 

ناشگرم ماک  هب  هک  دـمآ  مغیرد  هک  متیب ، لها  زج  يراکددـم  هن  یعفادـم و  هن  دوب  يرواـی  هن  ارم  ریمب . هصغ  فسأـت و  رد  اـی  يراوگاـن ،
دوخ مشخ  مدیزرو و  ییابیکش  يرآ  مدیشون . كدنا  كدنا  ار  هودنا  گنرش  متسب و  ورف  مشچ  دوب  هدیلخ  مشچ  رد  راخ  هکنآ  اب  متسرف .

ار لد  دوب و  لظنح  زا  رتخلت  هک  يزیچ  مدروخ ، ورف 
ص:371  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. هدنرب غیت  زا  رتهدنروآدرد 
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ار متسد  مدزیمزابرس و  نم  دینک و  تعیب  نم  اب  هک  دیداهن  نم  هب  يور  دیتشک . ار  وا  دیدمآ و  دیتساخرب ، نامثع  فالخ  هب  هک  هاگنآ  ات 
. متشاذگیمن نم  دیدیـشک و  ار  متـسد  امـش  مدشیم و  عنام  نم  دییاشگب و  ار  متـسد  ات  دیتخادرپ  شکاشک  هب  نم  اب  مدوب . هتـشاد  سپاو 
ار یسک  وت  زج  اریز  مینکیم  تعیب  هک  دیتفگ  و  ارم . ای  تشک ، دیهاوخ  ار  رگیدکی  ای  متـشادنپ  هک  دیدرک  ماحدزا  نانچ  نم  رـس  رب  سپ 
اب راچانب  دمآ . دهاوخ  دیدپ  یفالخ  ام  نایم  هن  میوشیم و  هدـنکارپ  هن  میدرک  تعیب  هک  ینامز  و  میهدـن . اضر  يرگید  هب  وت  زجب  میباین و 

شهارکا تساوخن  سک  ره  متفریذـپ و  وا  زا  درک ، تعیب  دوخ  لـیم  هب  سک  ره  مدـناوخ . ارف  دوـخ  تعیب  هب  ار  مدرم  مدرک و  تعیب  اـمش 
نم دـننک ، تعیب  دنتـساوخیمن  رگا  دـندوب . مه  ریبز  هحلط و  دـندرک  تعیب  نم  اب  هک  یناسک  نایم  رد  متـشاذگاو . دوخ  لاح  هب  مدرکن و 

یهاپس اب  دنراد ، هرصب  گنهآ  دناهتفر و  هکم  هب  ود  نآ  مدینش  هک  تشذگن  يرید  ار ، نارگید  هن  ار و  اهنآ  هن  مدرکیمن ، ناشراداو  روزب 
ضرعت نم  لاملا  تیب  نانزاخ  نم و  لماع  رب  ود  نیا  دـندوب . هدومن  يرادربنامرف  راهظا  دـندوب و  هدرک  تعیب  نم  اـب  ناـنآ  کـی  کـی  هک 

رب هاگنآ  دروخ . مه  هب  ناشداحتا  داـتفا و  فـالتخا  مدرم  ناـیم  دـندروآ . تخاـت  دـندوب  نم  تعیب  رد  همه  هک  يرهـش  مدرم  رب  دـندرک و 
نیع رد  نانآ  دنتشک و  ار  نانآ  يرآ  دنتشک . ریشمش  هب  ار  یضعب  سبح و  رد  ار  یضعب  ردغ و  هب  ار  یـضعب  دندروآ و  موجه  نم  نایعیش 

نم يارب  مجاهم  رکشل  نآ  همه  لتق  دنشاب ، هتشک  دمع  هب  ار  اهنآ  زا  نت  کی  یتح  رگا  مسق  ادخ  هب  دندرک . رادید  ار  ادخ  تدیقع  قدص 
؛ دندوب هدش  لخاد  رهش  هب  هک  دوب  ینامجاهم  رامش  زا  شیب  هک  دنتشک  ار  ناناملسم  زا  يرامـش  نانآ  هکنآ  زا  میرذگب  لاح  تسا . لالح 

. نیملاظلا موقلل  ادعبف  تشاذگن . ناشتسد  هب  ار  ییاورنامرف  تلود و  دنوادخ  یلو 
یمدرم دندوب ، هدمآ  یتیحان  زا  کی  ره  هک  اپورسیب  هلفـس و  مشچ  هنـسرگ  يودب  ياهبرع  زا  ییاههتـسد  مدرک  رظن  ماش  مدرم  رد  سپس 

، نیعبات زا  هن  راصنا و  زا  هن  دندوب و  نارجاهم  زا  هن  دریگ . تسد  رد  ناشراک  مامز  یـسک  دنوش و  هدومزآراک  ات  تخومآ  ناشبدا  دیاب  هک 
دنداتسیا ناناملسم  يور  رد  يور  دندوزفین . قافن  ییادج و  زج  یلو  مدناوخ  ارف  داحتا  تعاطا و  هب  ار  نانآ  مدرب و  يوس  نادب  رکـشل  نم 

رد گنج  مدروآ و  نتخات  ناشرـس  رب  ناناملـسم  اب  نم  هک  دوب  یعقوم  نینچ  رد  دـندز . ناشنت  رب  هزین  دـنداد و  رارق  ریت  فدـه  ار  ناـنآ  و 
هب ار  امـش  ینعی  دنتـشارفارب ، ار  اهنآرق  دـندرک ، ساسحا  اهمخز  درد  دندیـشچ و  ام  راکـش  ناج  ياهریـشمش  اهریت و  معط  نوچ  متـسویپ .

. مینکیم توعد  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ 
هب امش . ربارب  رد  یناوتان  ببس  هب  دناهدرک و  هعدخ  رکم و  يور  زا  ار  راک  نیا  نآرق و  هن  دسانشیم و  نید  هن  نانیا  هک  متفگ  امـش  هب  نم 

، تسامش اب  قح  هک  دیهد  همادا  شیوخ  دربن 
ص:372  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رد ام  اـب  تروص  نیا  رد  هک  دـندرک  لوبق  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هچنآ  رگا  ریذـپب ، ناشداهنـشیپ  هک  دـیتفگ  ارم  دـیتفاترب و  رـس  امـش  یلو 
امش يأر  اهنآ . اب  راکیپ  يارب  تسام  لیلد  نیرتگرزب  نیا  دنتفاتربرس  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  زا  رگا  دنناتسادمه و  قح  نخس  نتفریذپ 
نایم امش و  نایم  هحلاصم  راک  هک  دش  نآ  رب  رارق  دیدوب . هدش  تسس  راکیپ  رد  مه  دیدوب و  هدیـشک  ینامرفان  هب  رـس  مه  اریز  مدرک  لوبق 
يأر ار  ود  نآ  یلو  دـنناریمب . تـسا  هدـناریم  ار  هـچنآ  دـننک و  هدـنز  درک  هدـنز  نآرق  ار  هـچ  ره  ناـنآ  دـشاب و  درم  ود  هدـهع  رب  ناـشیا 
دوب هدمآ  ادخ  باتک  رد  هچنآ  اب  دندنکفا و  وس  کی  هب  دوب  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  دنتسراین . لمع  طرـش  نآ  ياضتقم  هب  دش و  نوگرگید 

دـندنکفا و رود  هب  ار  ادـخ  مکح  دومن . هار  تلالـض  يداو  هب  تشاد و  رود  هب  تسرد  هشیدـنا  زا  ار  نانآ  زین  دـنوادخ  دـندرک ، تفلاخم 
اهیراکهبت نیمز  رد  هک  هاگنآ  ات  میتشاذگاو  ار  نانآ  زین  ام  دنتسسگ و  ام  نامیپ  یهورگ  درک . دنتـسناوت  يراک  نانچ  ناسک  نانچ  یتسارب 

باتک سپس  دیراپسب  ام  تسد  هب  ار  ام  ناردارب  نالتاق  تسخن  میتفگ ، میتخادرپ . وگتفگ  هب  نانآ  اب  نوچ  دندومن . داسف  دنتشک و  دندرک ،
ام راکیپ  جیـسب  هاگنآ  مینادیم . لالح  ار  امـش  اهنآ و  نوخ  نتخیر  میتسه و  اهنآ  نالتاق  ام  همه  دنتفگ  دـنک . مکح  امـش  ام و  نایم  ادـخ 
هب روفرب  هک  ناتمتفگ  دـمآ  هتخاس  نانآ  راک  نوچ  درک . نوگنرـس  دـیامنیم  نوگنرـس  ار  ناملاظ  هک  اجنآ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـندرک و 

شاهزین هچنآ  تسین و  هزینرس  ار  نامیاههزین  تسا و  یلاخ  ریت  زا  نامیاهشکرت  هدش و  دنک  نامیاهریشمش  دیتفگ  دیهنیم ، يور  ناتنمشد 
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ياج هب  يدرگزاب  رهش  هب  رگا  و  حالس . بسا و  نیرتهب  اب  مینک  دربن  زاس  ات  نادرگزاب  نامرهـش  هب  ار  ام  تسین . یتسدبوچ  زج  میناوخیم 
ربارب رد  ار  ام  راک  نیا  هک  دروآ  یهاوخ  رکـشل  هب  ار  يرگید  هورگ  دناهدش ، ادج  ام  زا  ای  دـناهدش  هتـشک  ام  نایوجگنج  زا  هک  رامـش  نآ 

هاگرکشل دییآ و  دورف  هلیخن  رد  مداد  نامرف  میدیسر  هفوک  یکیدزن  هب  نوچ  مدنادرگزاب  رهش  هب  ار  امـش  درک . دهاوخ  تیوقت  نامنمـشد 
ناتنادـنزرف نانز و  اب  رادـید  زا  دـیدنب و  داهج  هب  لد  دـیرآ و  مهارف  دـیراد  مک  هچنآ  دـینامب و  دوخ  هاگرکـشل  رد  هراومه  دـینک و  اـپرب 

يرادیب زا  هن  دنوشیمن  لولم  دنـسانشیمن و  یگدنام  دـنراد و  رمک  رب  مزع  نماد  هراومه  دنیابیکـش و  ینادرم  یگنج  نادرم  هک  دـیهاکب 
ياهرذـع دـندنام و  نم  دزن  امـش  زا  یتعامج  ندـب . یگتفوک  زا  هن  مکـش و  ندوب  یهت  زا  هن  زور و  رد  یگنـشت  زا  هن  بش و  رد  ندیـشک 

دنتفر رهـش  هب  هک  نانآ  هن  دوب و  یتابث  ربص و  دـندوب  هدـنام  هک  اهنآ  رد  هن  دـنتفر . رهـش  هب  دـندرک و  یناـمرفان  یهورگ  دـندروآ و  یهاو 
هب مه  نم  ناتمدید  نانچ  نوچ  دیسریمن . مه  نت  هاجنپ  هب  نم  نازابرـس  رامـش  متـسیرگن ، دوخ  هاگرکـشل  هب  هک  زور  کی  ات  دنتـشگزاب .

. دیهن نوریب  ياپ  رهش  زا  نم  اب  دیاهتسناوتن  زورما  هب  ات  امش  یلو  مدمآرد  هفوک 
دهنیم ناصقن  هب  يور  امش  ياهنیمز  فرط  ره  زا  هک  دینیبیمن  دیشکیم ؟ راظتنا  هچ 

ص:373  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تسین و ینابزرم  ار  ناتیاهزرم  دنوشیم و  هتشک  اهرهش  نآ  رد  نم  نایعیش  دتفایم و  نمشد  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناتیاهرهش  و 

؟ دوشیم هچ  ار  امش  نوزفا . ناتناوت  ورین و  تسا و  رایسب  امش  رامش  هک  یلاح  رد  دشکیم ؟ رکشل  امش  دالب  هب  هک  تسا  نمشد  نیا 
دصق سک  دیهد  مه  هب  داحتا  تسد  دینک و  مزج  دربن  مزع  رگا  تسا ؟ هدرک  وداج  ار  امش  یسک  هچ  دیوریم ؟ اجک  هب  دییآیم ؟ اجک  زا 

دیدیزرو و یتسس  امش  دنرگیدکی و  هاوخکین  همه  دندش و  دحتم  دندمآ و  درگ  ناتنانمـشد - ینعی  موق - نآ  هک  دینادب  درک . دناوتن  امش 
هب هک  نانآ  سپ  دوب . دـیهاوخن  نادیعـس  هرمز  رد  زگره  دـیهد  همادا  عضو  نیدـب  رگا  هک  منادیم  دـیدش و  هدـنکارپ  دـیدرک و  فـالتخا 

. دندرگ درجم  هقالع  ره  زا  نمـشد  اب  دربن  يارب  دنوش و  دحتم  دنیوگیم  هک  قح  نخـس  نآ  رب  دـنوش و  رادـیب  دـناهدش  رد  تلفغ  باوخ 
نادنزرف ناگدـشدازآ و  اب  امـش  هدـیدرگ . نشور  حبـص  دـنراد  انیب  نامـشچ  هک  نانآ  يارب  هدـش و  راکـشآ  دوب  هتفهن  يور  هچنآ  نونکا 

یّلـص هللا  لوسر  اب  هراومه  مالـسا  زاغآ  رد  و  دندروآ ؛ مالـسا  هارکا  يور  زا  هک  دیزیتسیم  یموق  اب  دیگنجیم ، ناگلفـس  ناگدشدازآ و 
زا دـیاب  هراومه  هک  یناسک  نید ، رد  ناروآدـیدپ  ون  ناراذـگتعدب و  نآرق و  تنـس و  ادـخ و  نانمـشد  دـندوب ، گـنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

. ناتسرپایند ناراوخهوشر و  تعامج  دناهدوب ، كانسرت  ییاههرهچ  ناناملسم  مالسا و  يارب  هک  یناسک  دوب . كانمیب  ناشیراکهبت  بقاوع 
هک درک  دـهاوخ  تعیب  یتروص  رد  درک ، طرـش  تفرگن و  يزیچ  ات  درکن  تعیب  هیواعم  اـب  صاـع ) ورمع   ) هغباـن رـسپ  دـناهداد  ربخ  نم  هب 

يراوخ هب  دـشورفیم و  اـیند  هب  ار  شنید  هک  ياهدنـشورف  نینچ  تسد  داـب  یهت  يرآ ، دـهد . وا  هب  تسوا  ورملق  رد  هچنآ  زا  شیب  يزیچ 
هک دنتـسه  یناسک  ناشیا  نایم  رد  دشکیم . یهابت  هب  ار  ناناملـسم  لاوما  تسا و  ناقـساف  نداد  ترـصن  شراک  هک  يرادیرخ  نینچ  دتفا 

مالسا هک  یناسک  دنتسه  ناشیا  نایم  رد  دناهرهش و  دنسپان  رادرک  نید و  رد  داسف  هب  هدش و  يراج  اهنآ  رب  مالسا  دح  دناهدروخ و  بارش 
. دش هداد  نانآ  هب  یلام  كدنا  ات  دندرواین 

هک هورگ  نیا  رتدب . نانیا  زا  هکلب  دنتسه  نانیا  دننامه  مدرکن  دای  ناشیاهبیع  زا  هک  رگید  هورگ  نآ  موق و  نیا  نایاوشیپ  دنتسه  نانیا  يرآ 
جاور امش  نایم  رد  ار  نیمز  رد  ندرک  داسف  ییوگروز و  یگماکدوخ و  روجف و  ربکت و  یهابت و  دنبای  ییاورنامرف  امـش  رب  رگا  مدرک  دای 

دـیاهدرکن و يرای  ارم  هک  نیا  همه  اـب  امـش  هنیآره  داد و  دـنهاوخ  مکح  قحاـنب  تفر و  دـنهاوخ  دوخ  سوه  اوه و  یپ  زا  داد و  دـنهاوخ 
بـش نآرق و  نالماح  امکح و  ابجن و  ناهیقف و  دـنناملاع و  امـش  نایم  رد  تقیقح . هب  رتهتفایهار  دـیرتهب و  اهنآ  زا  مهزاـب  دیاهتـشاذگورف 
یتشم دـیراذگن  هک  دـیتسین  نآ  رـس  رب  دـییآیمن و  مشخ  هب  ایآ  نآرق . توـالت  هب  اهدجـسم  ناگدنـشخب  قنور  تداـبع و  هب  ناراد  هدـنز 

هب ار  امش  نوچ  و  میوگیم . ینخس  هک  یتقو  دنک - ناتتیاده  ادخ  دیونشب - ارم  نخـس  دننک ؟ تموکح  امـش  رب  لذارا  رارـشا و  ناهیفس و 
يزیچ
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ص:374  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دید دیهاوخن  ییاهر  يور  دینک  نایـصع  ارم  رگا  دیروخیمن و  بیرف  دیرب  نامرف  نم  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـینک . تعاطا  مهدیم  نامرف 

ناقـساف و  راکـشآ . ار  نآ  بیهل  منیبیم و  روهلعـش  ار  نآ  شتآ  هک  دیباتـش  رازراک  هب  دیزاس و  هدامآ  دربن  ياهحالـس  دـینک و  دربن  زاس 
، تیمکح گنولدام 374  دـمحم ، ینیـشناج  دـننادرگ . شوماخ  ار  ادـخ  رون  دـننک و  هجنکـش  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  دـناهدش  ایهم  راکهبت 

325 ص :  راک .....  ماجنارس  جراوخ و  شروش 
دوخ لطاب  یگتـشگمگ و  یهارمگ و  رد  دنتـسه  نادنـسپدوخ  ناـیوجافج و  ناراـکعمط و  یعمج  هک  ناطیـش  نارادتـسود  هک  دیـشاب  ها 

تعاطا دوخ  راگدرورپ  زا  دـنیوگیم و  قحب  نخـس  و  دنناعـشاخ ، نادـهاز و  ناکین و  یتعاـمج  هک  ادـخ  ناتـسود  زا  دـیابن  دـننادرگرس ،
نانآ یهوبنا  هک  یلاح  رد  موش  يورایور  اهنآ  اب  هّکی  رگا  دنگوس - ادخ  هب  نم - و  دنـشاب . رترادیاپ  دوخ  ياوشیپ  زا  تعاطا  رد  دننکیم ،

نم هب  نیمه  و  هارمه ؛ تیادـه  اـب  اـم  دـنروهطوغ و  تلالـض  رد  ناـنآ  هک  منادیم  اریز  مهدـن . هار  لد  هب  یمیب  دـشاب ، هدرک  رپ  ار  نـیمز 
. نم راظتنا  رد  راگدرورپ  کین  باوث  متسه و  مراگدرورپ  قاتشم  نم  تشاد . دهاوخ  ینازرا  ربص  نیقی و  دامتعا و 

تـسد دنناتـسب و  ار  ادخ  لام  دنبای . ییاورنامرف  ناشروجف  قسف و  لها  ناشناهیفـس و  تما  نیا  رب  هک  تسا  نآ  زا  نم  هودنا  فسأت و  یلو 
رگا دنگوس  ادخ  هب  دننک . عمج  دوخ  درگ  هب  ار  ناقـساف  ای  دنگنجب و  ناحلاص  اب  دنزاس و  دوخ  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دـننک و  تسدـب 
هدرک یتسـس  هتفاـترب و  رـس  هک  ناـمز  ناـمه  هکلب  مدومنیمن  ناـتقیوشت  بیغرت و  همه  نیا  مدرکیمن و  ناـتتمالم  همه  نیا  دوبن  منیا  مغ 

هک دنگوس  ادخ  هب  دشاب . رودـقم  اهنآ  اب  ییورایور  نامز  ره  مدـشیم ، يورایور  نانآ  اب  شیوخ  نت  هب  دوخ  و  مدرکیم . ناتکرت  دـیدوب 
هار رد  شیوخ  ناج  لام و  اب  راوشد و  هاوخ  دشاب و  ناسآ  امـش  رب  هاوخ  دـیورب  گنج  هب   » سپ تداهـش . رادتـسود  تخـس  مّقح و  رب  نم 

.« تسا نیا  رد  امش  ریخ  دینادب  رگا  دینک . داهج  ادخ 
نارـسخ زج  ياهرهب  دـش و  دـیهاوخ  راتفرگ  يراوخ  تلذ و  هب  داتفا و  دـیهاوخ  یتسپ  رد  دـینک  يدـنک  رگا  هک  دـیزیخرب  ياج  زا  کـنیا 

هک ره  هتفرن و  باوخ  هب  وا  نانمـشد  هدید  هک  دنادب  دور ، باوخ  هب  دوخ  هکنآ  مشچ . رادیب  تسا و  لدرادـیب  وجگنج  درم  درب . دـیهاوخن 
ار ناشیا  ام و  ایادخ  راب  ددرگ . هدش  تناها  نوبغم و  دیوگ  كرت  ار  ادخ  هار  رد  داهج  هک  ره  دسر و  تکاله  هب  دنک  ناوتان  ار  نتـشیوخ 

«1 . » نادرگ رتهب  نامایند  زا  ار  نامترخآ  هد ، ییاسراپ  ار  ناشیا  ام و  زادنا ، تیاده  هار  هب 
هک یماگنه  دش . سابع  نب  هللا  دبع  شیومع  رسپ  اب  دنت  يدروخرب  ریگرد  مالّسلا  هیلع  یلع  رـصم  طوقـس  زا  سپ  یکدنا  مایا و  نیمه  رد 

نبا دوب  ماش  مزاع  شمود  گنج  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع 
______________________________

[115 ص 109 - یسراف ، همجرت   ] 322 ص 303 - تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
ص:375  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

تیرومأم نیا  تلع  هب  ارهاظ  سابع  نبا  هللا  دبع  « 1 . » دوب هدرک  ار  راک  نیا  مه  نیفـص  دربن  ماگنه  هب  رتشیپ  وا  درک و  جح  رالاس  ار  سابع 
لماع ار  هیبأ  نب  دایز  هرـصب و  تعامج  ماـما  ار  یلؤد  دوسـالا  وبا  دوب  هکم  راپـسهر  هک  یلاـح  رد  وا  تشادـن . روضح  ناورهن  گـنج  رد 

رتدـیدش ینحل  اب  ار  نآ  دایز  دورـس و  دایز  وجه  رد  يرعـش  دوسـالا  وبا  داد . يور  ود  نیا  نیب  ياهرجاـشم  وا  تبیغ  رد  تشاذـگ . جارخ 
وا هب  دوسـالا  وبا  زا  داـیز  نبا  تشگزاـب  رفـس  زا  ساـبع  نب  هللا  دـبع  نوچ  داد . ار  وا  باوج  يرگید  رعـش  رد  دوسـالا  وـبا  تفگ و  خـساپ 
وا دـنکیم و  راد  هکل  ار  هدازآ  نادرم  فرـش  هک  درک  هیبشت  يرتش  هب  ار  وا  درک و  تمالم  تخـس  ار  دوسالا  وبا  سابع  نبا  درک . تیاکش 

«2 . » درک رانکرب  ار 
ایاعر و نیب  رد  نآ  میسقت  یمالـسا و  تّما  لاوما  هب  تبـسن  يرادتناما  يارب  ار  وا  تشون و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ياهمان  دوسالا  وبا  هاگنآ 

عالطا نودب  هدوب  شرایتخا  رد  هک  ار  یلاوما  شیومع ، رسپ  سکعرب ، هک  تشون  و  درک ؛ شیاتـس  دوخ  يارب  نانآ  لاوما  نتفرگ  زا  زیهرپ 
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يأر هک  دهاوخیم  وا  زا  دراد و  ناهنپ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نآ  دناوتیمن  دوسالا ) وبا   ) وا و  تسا . هتشادرب  دوخ  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هک دهدیم  ربخ  وا  هب  دنکیم و  ینادردق  دوخ  ماما  هب  تبـسن  شايرادافو  زا  وا  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیوگب . هراب  نیا  رد  ار  دوخ 

يربخ وا  هب  هک  تشون  سابع  نبا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشون . دـهاوخ  ياهماـن  ساـبع  نبا  هب  دـنک  داـی  دوسـالا  وبا  هماـن  زا  هکنآ  نودـب 
وا زا  و  تسا ؛ هدیزرو  تنایخ  ناناملسم  هب  هدرک و  ینامرفان  ار  دوخ  ماما  ماندب و  ار  دوخ  يرادتناما  وا  دشاب  تسرد  رگا  هک  تسا  هدیسر 

غورد هدینـش  وا  هرابرد  هچنآ  تشون  باوج  رد  سابع  نبا  دـنک . نشور  شیارب  تسوا  رایتخا  رد  هک  یلاـملا  تیب  لاوما  باـسح  تساوخ 
هتفرگ هیزج  رادقم  هچ  وا  دنادب  ات  دیزرو  رارـصا  داد و  باوج  یلع  دنکیم . ینابهگن  هرادا و  یتسردب  دراد  رایتخا  رد  ار  هچنآ  وا  تسا و 

هدناسر یفرصم  هچ  هب  هتفرگ و  اجک  زا  و 
______________________________

نب هللا  دبع  ص 192 ) خیرات ،  ) هفیلخ دنادیم و  لاس 37  رد  جح  رالاس  ار  نمی  مکاح  سابع  نب  هللا  دـیبع  ص 3390 ) ج 1 ،  ) يربط ( 1)
. ار سابع 

. تسا هدرک  لقن  ( 73 ص 72 - ج 4 ، حوتف ،  ) مثعا نبا  طقف  ار  دوسالا  وبا  سابع و  نبا  نیب  ثحب  نیا  تایئزج  ( 2)
عورـش تارابع  نیمه  اب  ابیرقت  دوسالا  وبا  هب  تبـسن  سابع  نبا  تمالم  زا  تسا  هدـش  ساـبتقا  وا  زا  يدـعب  تاـیاور  هک  دونکلا  وبا  تیاور 

نبا يریگهرانک  زا  دـنکیم و  لقن  هصالخ  روط  هب  ار  دونکلا  وبا  بلاطم  ( 75 ص 74 - نامه ،  ) دوخ يدـعب  تیاور  رد  مثعا  نبا  دوشیم .
شدنـسپان راتفر  يارب  ار  وا  دـسیونیم و  وا  هب  ياهمان  سپـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیوگیم . نخـس  هرـصب  رد  شاهناخ  رد  نتـسشن  سابع و 

. دنادرگیمزاب راک  هب  ار  وا  دنکیم و  تمالم 
. دنادیمن ربتعم  نادنچ  ار  تیاور  ریخا  شخب  نیا  دونکلا  وبا 

ص:376  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رب مالّسلا  هیلع  یلع  رارـصا  نیا  زا  دوب  هدرک  ینابیتشپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هنامیمـص  تخـس  طیارـش  مامت  رد  ابیرقت  هک  سابع  نبا  تسا .

: تشون خساپ  رد  دش و  هدرزآ  تخس  دوخ  هب  تبسن  يدامتعایب 
رتهب نم  يارب  دنگوس  ادـخ  هب  ياهداد  رابتعا  ماهتفرگرب  يزیچ  تیالو  نیا  مدرم  لام  زا  نم  هکنیا  هرابرد  دوخ  تاعومـسم  هب  هک  متـسناد  »

تردـق و بسک  يارب  هکنیا  ات  دـشاب  متـسد  رد  نیمز  ریز  نیمز و  يور  ياهالط  ماـمت  هک  یلاـح  رد  منک  تاـقالم  دوخ  يادـخ  اـب  تسا 
سابع نبا  همان  یتقو  مالّسلا  هیلع  یلع  موریم ». نم  هک  تسرفب  تموکح  يارب  یهاوخیم  ار  هک  ره  مشاب . هتخیر  ار  تّما  نوخ  تموکح 

«1 « .»؟ تسا هدوبن  کیرش  نم  اب  اهیزیرنوخ  نیا  رد  سابع  نبا  ایآ   » دومرف دیدرت  کش و  اب  دناوخ  ار 
يارب وا  هدـمع  لـیلد  ار  نآ  دـنکیم و  ریبـعت  ناورهن  جراوخ  ماـع  لـتق  زا  وا  داـقتنا  هب  ار  يزیرنوخ  هب  ساـبع  نبا  هراـشا  يری  هلاو  اـیچو 

رد « 3  » يرذالب تسین . دـیعب  يرما  تشادـن  تکرـش  نآ  رد  زین  دوخ  هک  ناورهن  هعقاو  يارب  سابع  نبا  فسأـت  « 2 . » دنادیم يریگهرانک 
درک تهارک  راهظا  ناورهن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  راک  زا  رصم ، طوقس  زا  دعب  ینامز  رد  سابع  نبا  هک  هدرک  لقن  یفیعـض  یخیرات  تیاور 
روما رد  دوب و  جراوخ  مارتحا  دروم  خیرات  نیا  زا  دـعب  سابع  نبا  تسا  هدرک  هراشا  « 4  » يری هلاو  ایچو  هک  يروط  هب  دش . هکم  راپسهر  و 

دای هب  هک  دوب  نیا  شرظن  هکلب  دوبن . ناورهن  هعقاو  زا  وا  مشخ  زا  یشان  ارهاظ  همان  نیا  رد  وا  دنت  نحل  اما ، دندرکیم . تروشم  وا  اب  یهقف 
یتح هدرک و  تیامح  وا  زا  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  رطاخ  هب  طقف  هدوبن و  تموکح  يوزرآ  رد  هک  يدرم  وا ، هک  دروایب  مالّسلا  هیلع  یلع 

دهاوخ دوخ  راگدرورپ  رادید  هب  اهتسد  نآ  اب  هک  تسا  هدولآ  ناناملسم  نوخ  هب  ار  شیاهتسد  نیفـص  لمج و  ياهگنج  رد  یلع  رطاخ  هب 
؟ دریذپب ار  وا  نانمشد  غورد  ياهتمهت  دنکن و  دامتعا  وا  نخس  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  تفر ،

تنب هبابل  شردام  فرط  زا  هک  لاله  ینب  ینابیتشپ  زا  ادتبا  وا  دـهد . ناشن  ار  دوخ  ضارتعا  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـش  هکم  راپـسهر  سابع  نبا 
هللا دبع  و  داد ، هانپ  وا  هب  دوب  وا  نانابهگن  سیئر  هک  یلاله  هللا  دبع  نب  كاّحض  درک . لصاح  نانیمطا  دندوب  وا ، دنواشیوخ  ثراح ،
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______________________________

.171 ص 169 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 77. هیواعم » یلع و  نیب  يریگرد  ( » 2)

ص 405. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص 78. هیواعم ،» مالّسلا و  هیلع  یلع  نیب  يریگرد  ( » 4)

ص:377  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
مامت میلـس و  نزاوه ، لیابق  یتدـم  كدـنا  زا  سپ  دنتـساخرب . وا  زا  ینابیتشپ  هب  نارگید  فوع و  دـبع  نب  ۀـصیبق  ورمع ، یبا  نب  نیزر  نب 

وا اب  زین  یثراح  دایز  نب  عیبر  يربنع و  ّرحلا  یبا  نب  نصح  یلذـهلا ، ّقبحم  نب  ۀملـس  نب  نانـس  دـندرک . فالتئا  لاله  ینب  اـب  سیق  لـیابق 
درک و هتشابنا  هدوب ، مهرد  دودح 6000000  رد  یغلبم  دناهتفگ  هک  لوپ ، زا  ار  اههسیک  تشادرب و  ار  لاملا  تیب  ییاراد  وا  دـندش . هارمه 

. تفرگ شیپ  رد  ار  هکم  هار  دوخ  نایماح  اب 
. دندیسر نانآ  هب  فط  يارحص  رد  دنتخادرپ و  نانآ  بیقعت  هب  هرصب  مدرم  زا  ییاههلیبق 

. درب دنهاوخ  ریشمش  هب  تسد  سابع  نبا  زا  عافد  يارب  هک  دنتشاد  رذح  رب  ار  مدرم  نایسیق 
نایسیق هک  تفگ  شناهارمه  هب  يدزا  یناّدح  نامیـش  نب  ةربص  ادتبا  دادن . ناشن  دوخ  زا  لام  يارب  ندیگنج  هب  ياهقالع  سک  چیه  ارهاظ 

لئاو نب  رکب  سپس  دسریم . سک  ره  هب  يزیچ  كدنا  دنهد  سپ  ار  لوپ  نیا  رگا  هرصب و  رد  ام  ناگیاسمه  دنتسه و  ام  ناملسم  ناردارب 
اب ناشیدنواشیوخ  هک  یناسک  تفگ  سیق  نب  فنحا  دندوب . گنج  هدامآ  نایمیمت  طقف  دنریگب . هرانک  دنتفرگ  میمـصت  زین  سیقلا  دـبع  و 

تفرگرد یگنج  هورگ  ود  نیب  دنگنجب . نانآ  اب  ات  دـندیزگرب  دوخ  يارب  يرگید  رالاس  نایمیمت  دـنتفرگ . هرانک  گنج  زا  دوب  رتمک  اهنآ 
ار نایمیمت  دندرک و  ادج  مه  زا  ار  نایوجگنج  دندوب  هدرک  يریگهرانک  هک  یناسک  دشن . هتـشک  یـسک  یلو  دـندش  حورجم  يدادـعت  هک 
زا نایـسیق  زا  رفن  دنچ  دش و  هکم  هناور  سابع  نبا  دنتفگ و  كرت  ار  دربن  نادیم  همه  میرتهدنـشخب . امـش  زا  ام  دنتفگ  دـندرک و  شنزرس 

نانآ ای  دنتساوخیم و  يزیچ  وا  زا  هک  ینایاونیب  هب  هار  لوط  رد  سابع  نبا  دندوب . وا  هارمه  نیزر  نب  هللا  دبع  هللا و  دبع  نب  كاحض  هلمج 
«. 2  » رانید غلبم 3000  هب  دیرخ  يزاجح  هگرود  زینک  هس  بعک  ینب  يالوم  « 1  » رتبح زا  هکم  رد  وا  دیشخبیم . لام  دنتساوخیمن  هک 

نآ تحص  رد  کش  دراد و  یگدنز  تخس  طیارـش  رد  سابع  نبا  يزاب  لد  تسد و  زا  تیاکح  تسا  هدرک  تیاور  دونکلا  وبا  هک  يربخ 
عافد هب  نایسیق  مامت  دربیم  دوخ  اب  ار  هرصب  لاملا  تیب  ییاراد  همه  سابع  نبا  هک  یطیارـش  رد  تسا  دیعب  ارهاظ  دسریم . رظن  هب  یقطنم 

وا بیقعت  زا  یگداسب  نایرصب  هک  دراد  دوجو  یمک  لامتحا  زین  و  دنزیخرب ، وا  زا 
______________________________

دمحم دیفم  مامتها  هب  دـیرفلا ، دـقعلا  هبر ، دـبع  نبا  ص 174 .) ج 2 ، باـسنا ، يرذـالب ،  ) تسا هریبـح  يرگید  هخـسن  رد  هملک  نیا  ( 1)
. تسا هدرک  طبض  ریبج  نب  ءاطع  ار  مان  نیا  ص 105  ج 5 ، ( 1404 توریب ،  ) ینیحرت دیجملا  دبع  هحیمق و 

.174 ص 171 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
ص:378  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هک دهدیم  ناشن  دسریم  نایدزا  زا  مادک  ره  هب  يزیچ  كدنا  دنهد  سپ  ار  لام  نیا  رگا  دوب  هتفگ  هک  نامیـش  نب  ةربص  دـنرادرب . تسد 
مهرد غلبم 6000000  دوب و  هدرب  دوخ  هارمه  ار  یمک  مهـس  سابع  نبا  اـی  هدوب و  كدـنا  ائانثتـسا  ناـمز  نآ  رد  لاـملا  تیب  يدوجوم  اـی 
شدوخ قح  زا  یمهس  طقف  هدرب  دوخ  اب  هچنآ  هک  تشون  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ياهمان  رد  ادعب  سابع  نبا  تسا . یعقاو  ریغ  یمقر  الامتحا 

نیا تروـص  ره  رد  « 1 . » درب دوخ  اـب  دوب  هدـمآ  مهارف  وا  شیپ  هک  ار  یقازرا  وا  هک  دـهدیم  همادا  يرـصب  خروم  هدـیبع  وـبا  تسا . هدوـب 
هللا دبع  ناوعا )  ) ناروای زا  یکی  تسا  یعّدم  هک  دونکلا  وبا  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  سابع  نب  هّللا  دبع  ینامرفان  راهظا  زا  دوب  یـشیامن 
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لوسر يومع  رـسپ  ود  نیب  يریگرد  نیا  لصفم  حرـش  دـهدیم و  ربخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  سابع  نبا  راتفر  زا  هدوب  هرـصب  رد  ساـبع  نب 
هب ار  شیوخ  تایآ  هک  ناوخب  ناشیا  رب  ار  درم  نآ  ربخ  : » دیوگیم باوج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دنکیم . نایب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
نبا هب  هاگنآ  (. 175 فارعا / .« ) دمآرد ناهارمگ  هرمز  رد  داتفا و  شایپ  رد  ناطیـش  تشگ و  يراع  ملع  نآ  زا  وا  میدوب و  هدرک  اطع  وا 

: دسیونیم سابع 
مايراکددم يرای و  يارب  منادناخ  زا  کی  چـیه  و  متـشادنپ . رتکیدزن  شیوخ  هب  سک  ره  زا  و  متـشاد ، دوخ  کیرـش  تناما  رد  ار  وت  نم 

تناما و  درب ، تسد  وا  رب  نمشد  درزایب و  ار  تیومع  رسپ  راگزور  يدید  نوچ  سپ  دومنیمن . نم  رادتناما  و  دوبن ، دامتعا  دروم  وت  نوچ 
ییادج هار  هب  دندش  وسکی  هب  وا  زا  هک  نانآ  اب  یتخاب و  تفلاخم  درن  تیومع  رسپ  اب  هانپیب ؛ ریبدتیب و  تما  نیا  دیدرگ و  هابت  ناناملسم 

هن و  يدوب ، رای  ار  تیومع  رـسپ  هن  سپ  زاوامه . ناراکتنایخ  اب  و  یتشگ ، زاـسمد  دنتـشادرب  شايراـی  زا  تسد  هک  یناـسک  اـب  و  یتخاـت ،
ناشیایند رد  تّما  نیا  اب  یتساوخیم  ای  و  دومنیمن ، نشور  ار  وت  راگدرورپ  مکح  ای  دوبن ، ادخ  يارب  تششوک  ییوگ  زاسراک ، ار  تناما 

. يزاس بیرف  شوختسد  ار  نانآ  تمینغ  زا  يریگهرهب  رد  و  يزابهلیح ،
نانزهویب و يارب  هک  یلام  زا  یتسناوت  هچنآ  یتسجرب و  دنت  يدومن و  هلمح  ناباتـش  داتفا ، تتـسد  هب  تما  هب  تنایخ  رد  رتشیب  لاجم  نوچ 

لام نآ  هدوسآ  يرطاخ  اب  سپ  دـیابرب . ار  هداتفا  راک  زا  هدروخ و  مخز  زب  دـیآرب و  کتزیت  گرگ  هکنانچ  يدوبرب . دـندوب  هداهن  ناـمیتی 
ردپ زا  یگیرهدرم  هک  يداهن  نینچ  دوخ  اب  ییوگ  وت ! رب  ياو  یتشادنپن . راکهزب  نآ  نتفرگ  رد  ار  دوخ  یتشاد و  هناور  زاجح  هب  ار  هدوبر 

رد ام  دزن  هک  يا  يرآیمن ؟ میب  شسرپ  باسح و  زا  و  يرادن ، نامیا  زیخاتـسر  هب  ایآ  ادخ  رب  هانپ  يداتـسرف . تناسک  دزن  شیوخ  ردام  و 
رامش
______________________________

.3455 ص 3454 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص:379  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

یماـشآیم و مارح  يروخیم و  مارح  ینادیم  هک  یلاـح  رد  يدومن  اراوـگ  دوـخ  رب  ار  ندروـخ  ندیـشون و  هنوـگچ  يدوـب ! نادـنمدرخ 
نانآ هب  ار  اهلام  نیا  ادخ  هک  ینادـهاجم  نانمؤم و  نادنمتـسم و  نامیتی و  لام  زا  یمارآیم  نانآ  اب  يریگیم و  نانز  يرخیم و  ناکزینک 

ارم ادخ  ینکن و  رگا  راپـس ، زاب  ار  مدرم  نیا  ياهلام  دراد و  میب  ادخ  زا  سپ  هتـشاد ؟ نوصم  ناشیا  تسد  هب  ار  اهرهـش  نیا  و  هتـشاذگاو ،
هب هک  زج  مدزن  نادب  ار  سک  هک  منزب  تیریـشمش  هب  و  ددرگ ، نم  هاوخ  رذـع  ادـخ  دزن  هک  مهد  تیرفیک  مبای  تسد  وت  رب  ات  دـهد  يرای 

هکنآ ات  يدندیـسرن ، ییوزرآ  هب  و  يدیدن ، شوخ  يور  نم  زا  يدرک  وت  هک  دـندرک  نانچ  نیـسح  نسح و  رگا  ادـخ  هب  دـمآرد . شتآ 
يدرب وت  هچنآ  هک  نایناهج  راگدرورپ  هب  مروخیم  دنگوس  و  منادرگ ، دوبان  هدش  دیدپ  ناشمتس  هب  هک  ار  یلطاب  مناتـسب و  نانآ  زا  ار  قح 
ییوگ هک  ياپب  یتخل  سپ  مراذگب . ثاریم  هب  دوخ  زا  سپ  يارب  مرآ و  شتسد  هب  هک  دومنیمن  مداش  دوب ، اور  ارم  رگا  ناناملسم ، لام  زا 

رمع هدننکهابت  درآرب و  دایرف  غیرد  اب  راکمتس  هک  اجنآ  دندومن . وت  هب  ار  وت  رادرک  و  يدیدرگ ، ناهنپ  كاخ  ریز  يدیـسر و  راک  نایاپ  هب 
«. »*« تسین نتخیرگ  ياج  و  . » دراد نتشگزاب  يوزرآ 

مالّـسلا هیلع  یلع  هب  هدـش و  هغلابم  هرـصب  لاوما  نتفرگ  وا و  زا  دامتعا  بلـس  رد  تفگ  تشون و  راصتخا  هب  ار  همان  نیا  باوج  سابع  نبا 
. دوب هتشادرب  وا  هک  هدوب  یغلبم  زا  شیب  هللا ) لام  تیب   ) ادخ لام  تیب  زا  وا  مهس  هک  داد  نانیمطا 

لام تیب  زا  وا  مهس  هک  تسا  دقتعم  سابع  نبا  هکنیا  زا  دنکیم  بجعت  هک  داد  باوج  وا  هب  یتحاران  اب  يرگید  همان  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
هنیدم و زا  تسا  هدینـش  هک  دـش  روآدای  وا  هب  و  تسناد . هانگ  هب  هدولآ  ار  وا  یگدـنز  تقیقح  رد  و  تسا ، ناناملـسم  رگید  زا  شیب  ادـخ 
وا هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا . هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ار  ناـنآ  هداد  نارگید  لاـم  زا  ار  نآ  لوپ  هک  یلاـح  رد  هدـیرخ و  ینازینک  فئاـط 
نبا هنوگچ  دراذـگب . ثرا  هب  شنادـنزرف  يارب  ار  لام  نیا  دـناوتیمن  وا  تسین و  لالح  هتـشادرب  سابع  نبا  هک  ار  یلاـم  هک  داد  ناـنیمطا 
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ادـخ هب  داد : خـساپ  تنوشخ  اب  راب  نیا  سابع  نبا  دـنک . هبوت  دوخ  هانگ  نیا  زا  دـیاب  وا  دـنک . فرـصم  مارح  لام  هک  دراد  تیاضر  سابع 
دزن هب  ار  لام  نیا  یشکن  تسد  اههناسفا  نیا  زا  رگا  دنگوس 

______________________________

ج 2، باسنا ،  ) يرذالب تیاور  اب  دش و  لقن   315 ص 313 - ( 1371 نارهت ، يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  همجرت   ) هغالبلا جهن  زا  همان  نیا  * 
. دراد فالتخا  یکدنا  هدوب  باتک  هدنسیون  ذخأم  هک  ( 107 ص 106 - ج 5 ، دیرفلا ، دقع   ) هبر دبع  نبا  و  ص 174 )

ص:380  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » تشاذگاو ار  وا  یلع  و  دگنجب . وت  اب  نآ  اب  هک  درب  مهاوخ  هیواعم 

هک دوب  ادـخ  ءیف )  ) لام تیب  مهـس  هرابرد  يریگرد  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اههمان  نیا  هلدابم  تسا . دونکلا  وبا  تیاور  ناـیاپ  نیا  و 
. تسنادیم ّقحم  ار  دوخ  سابع  نبا 

یمهس هک  لافنا ، هروس  هیآ 41  لیوأت  رب  انب  هک  دنکیم  هیجوت  نینچ  سابع ، نبا  هئربت  يارب  ارهاظ  یفوک ، ثدحم  هبیـش ، یبا  نب  رکب  وبأ 
نیا تسنادیم . لالح  دوخ  يارب  ار  ءیف  وا  تسا ، هداد  صاصتخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  هب  ار  یگنج  میانغ  سمخ  زا 

نآ موهفم  ءیف  هرابرد  رـشح  هروس  هیآ 7  هب  هجوت  اب  اریز  تشادـن ، هیآ  نیا  زا  یلیوأت  نینچ  هب  زاـین  ساـبع  نبا  یلو  تسا  تسرد  هیجوت 
هک دیوگب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  تسناوت  هدوسآ  يرطاخ  اب  تشاد و  رارق  یمکحتسم  تیعقوم  رد  سابع  نبا  ور  نیا  زا  تسا . نشور  الماک 

یقح زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  رمع  رکب و  وبأ  هک  دوب  دقتعم  شایگدـنز  مامت  رد  وا  درادرب . اههناسفا  نیا  زا  تسد 
. دندرک مورحم  دوب  هدرک  نییعت  اهنآ  يارب  نآرق  هک 

ّتنس ساسا  رب  ارهاظ  وا  تسین . ناناملسم  ریاس  زا  شیب  ءیف  زا  وا  دوخ  سابع و  نبا  قح  هک  درکیم  دیکأت  سکع ، رب  مالّـسلا ، هیلع  یلع 
رد ار  شور  نیمه  رمع  درک . لـمع  تسنادیم ، ربـتعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  ار  هیآ  نیا  هب  لـمع  هک  رکب ، وبأ 

يّدح ات  ار  نانآ  ررض  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ  يارب  يرمتـسم  ماظن  رد  يرتشیب  مهـس  نییعت  اب  درک  یعـس  تفرگ و  شیپ 
نآرق زا  یلیوأت  عقاو  رد  نیا  تسناد . ربتعم  اددجم  ادخ » هفیلخ   » نادناخ ناونع  هب  هّیما  ینب  عفن  هب  ار  نآرق  روتسد  نیا  نامثع  دنک . ناربج 

یّلص ربمایپ  سانشرس  نیشناج  ود  ّتنس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشاد . لابند  هب  ار  مدرم  ضارتعا  زا  ینافوط  و  هیآ ، نیا  موهفم  شریذپ  هن  دوب 
«2 . » دوب هدرک  ضقن  هناحیقو  ار  نآ  اروش  رد  باختنا  ماگنه  هب  شدهعت  فالخ  رب  نامثع  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 

وا هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يدامتعایب  راهظا  زا  وا  یگدرزآ  ببـس  هب  اهنت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  سابع  نبا  زیمآضارتعا  راتفر 
ار ءیف  وا  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  تسایس  هب  وا  ضارتعا  هکلب  دوبن ،

______________________________

.107 ص 106 - دقع ج 5 ، هبر ، دبع  نبا  176 ؛ ص 174 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
مالّسلا هیلع  یلع  یماگنه  دیامرفیم : قاحـسا  نبا  هب  هدرک و  هراشا  مالّـسلا  هیلع  یلع  شردپ  رظن  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ( 2)

هیلع یلع  دومرف  وا  درک . يوریپ  رمع  رکب و  وبأ  راـتفر  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نادـناخ  مهـس  دروم  رد  درکیم  تموکح  قارع  رب 
(. ص 217 هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا   ) دننک مهتم  هفیلخ  ود  نیا  اب  تفلاخم  هب  ار  وا  مدرم  هک  تشاد  شوخان  وا  اریز  درک  نینچ  مالّسلا 

ص:381  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هیلع یلع  گرم  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  شاهمان  رد  درکیم  میـسقت  دـندربیم  مهـس  نآ  زا  هک  یناسک  نیب  رد  يواسم  روط  هب  اقیقد 

هیواعم يوس  هب  دـندنادرگ و  يور  مالّـسلا  هیلع  یلع  تردـپ  زا  مدرم  هک  ینادیم  دوخ  وت  : » دـیوگیم هک  دوریم  شیپ  اجنآ  اـت  مالّـسلا 
نارگ نانآ  رب  راک  نیا  و  دادیم ؛ ناسکی  ار  همه  ياطع  تسنادیم و  يواسم  مه  اب  ار  همه  اهتمینغ  میـسقت  رد  وا  ّتلع  نیا  هب  اـهنت  دـنتفر 
لوپ نتفرگ  يارب  لیقع  هک  دش  ببس  هدش ، لقن  هک  يروط  هب  لیقع ، شردارب  هب  ءیف  تخادرپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يراددوخ  « 1 .« » دمآ
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زا یناوتان  زا  دعب  هّرخریـشدرا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  رادـتیالو  هعیبر و  هلیبق  ناگرزب  زا  ینابیـش  هریبه  نب  ۀلقـصم  ادـعب  دورب . هیواعم  دزن  هب 
هب ار  نآ  دنتشاد  یبلط  نینچ  نم  زا  نامثع  ای  هیواعم  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ  سپس  و  درب ؛ هانپ  هیواعم  هب  لاملا  تیب  هب  شایهدب  تخادرپ 

«2 «. » دیناروخیم ثعشا  هب  مهرد  رازه  دص  کی  ناجیابرذآ  جارخ  زا  لاس  ره  ناّفع  رسپ  : » تفگ ادعب  وا  دندیشخبیم . نم 
. درک ریذپبیسآ  هیواعم ...  یهدهوشر  هب  تبسن  ار  نانآ  ارهاظ  لیابق  نارس  فارشا و  یلام  تیاضر  بلج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يراددوخ 

لها اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  گنج  زا  وا  دـندرک و  تعیب  هیواـعم  اـب  مدرم  نوچ  ناـیماش  زا  یقـشمد ] راـمع  نب  ماـشه   ] لـقن هب  یتیاور  هب  اـنب 
هب ییاهلوپ  داد و  نانآ  هب  ییاههدـعو  تشون و  هماـن  نارگید  سیق و  نب  ثعـشا  هلمج  زا  هفوک  ناـگرزب  زا  یهورگ  هب  دـش  هاـگآ  ناورهن 
هک تفگیم  هشیمه  هیواعم  دندرک و  يدنک  نایماش  اب  گنج  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  نتفر  رد  دندروآ و  يور  وا  هب  نانآ  دیـشخب و  ناشیا 

«3 . » مدیگنج مالّسلا  هیلع  یلع  اب  يزیچ  نداد  تسد  زا  ای  تقشم و  نودب  رکشل و  نودب  نیفص  زا  دعب 
______________________________

تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ینیادم  هک  دعج  نب  لیضف  تواضق  ص 149 . ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  ص 23 ؛ ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 1)
عیـضو و رب  ار  یفیرـش  چـیه  لام  میـسقت  رد  هک  دوب  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نداد  يرای  زا  برع  يراددوخ  ببـس  نیرتمهم  دوب ، نینچ  زین 
، حرـش دیدحلا ، یبا  نبا   ) دومرفیمن راتفر  دندرکیم  راتفر  ناهاشداپ  هک  هنوگنآ  لیابق  ناریما  اب  دادیمن و  يرترب  مجع  رب  ار  یبرع  چیه 
یلع و تفالخ  زا  دعب  هلصافالب  هنیدم  لاملا  تیب  لاوما  میسقت  دنکیم  لقن  نایولع  رادفرط  یلزتعم و  یفاکـسا  رفعج  وبا  ص 197 ) ج 2 ،

یتـیاور لـقن  اـب  ار  دوخ  ياـعدا  نیا  یفاکـسا  دوب . وا  اـب  تفلاـخم  تلع  نیتـسخن  درک  میـسقت  همه  نیب  يواـسم  روطب  ار  لاوـما  وا  هکنیا 
ص ج 7 ، حرـش ، دیدحلا  یبا  نبا   ) دـنکیم تابثا  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  دـعب  يدونـشخان  نیا  شرتسگ  هرابرد  لصفم  ياهناسفا و 

(. 43 - 37
ص 364. تاراغلا ، یفقث ، ص 416 ؛ ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 3440 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)

یعناوم اتعیبط  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يرادفرط  هب  تیاور  نیا   » هک دروم  نیا  رد  یناتیاک  رظن  ص 383 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
الماک ص 108 ) ج 10 ، مالـسا ، خـیرات   ) هفیلخ فعـض  یهاتوک و  هن  دوب  نانمـشد  هناراـکبیرف  ياـهگنرین  تلع  هب  دوب  وا  هار  رـس  رد  هک 

نایوما رادفرط  یماش  يوار  رفن  کی  زا  لقن  هب  تیاور  نیا  تسا . درومیب 
ص:382  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دازام میسقت  شروظنم  ارهاظ  دنکیم  میـسقت  ناناملـسم  نیب  يواست  هب  ار  ءیف  وا  هک  دز  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یماهتا  نیا  اب  سابع  نبا 
. دنتشاد یقح  نآ  زا  هک  دوب  یناسک  نیب  رد  لاملا  تیب 

هداد همادا  ار  شور  نیا  شتفالخ  نارود  مامت  رد  دـسریم  رظن  هب  دوب و  هدرک  ار  راک  نیا  هنیدـم  رد  شتفالخ  ناـمز  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
اریز دـشاب ؛ هداد  يرییغت  دوب  هدرک  نییعت  ءیف  زا  رباربان  روط  هب  رمع  هک  ییرمتـسم  يررقم و  تخادرپ  رد  وا  هک  دوریمن  نامگ  « 1 . » دوب

. تموکح هب  هن  تشاد  قلعت  اهنیمز  نآ  ناحتاف  هب  هدش  حتف  ياهنیمز  ءیف  رمع  تموکح  نامز  رد 
میسقت دنتشاد  ار  نآ  قاقحتـسا  هک  یناسک  یمامت  نیب  ارـصحنم  يواست و  هب  ار  اهدمآرد  تشاد  دصق  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یهیدب 

زا ياهناشن  دیـشخبیم . لیابق  نارـس  شیرق و  فارـشا  هب  ار  ءیف - هن  یحاون - رگید  برعلا و  ةریزج  تاوم  ياهنیمز  الومعم  رمع  اّما  دنک .
دندوب هدیـشخب  نامثع ، اصوصخم  وا ، ناینیـشیپ  هچنآ  رد  وا  دـنچ  ره  تسین ، تسد  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  طسوت  ییاهـششخب  نینچ  دوجو 

. دزن تسد  دوب  هدیشخب  ناورم  هب  ار  نآ  نامثع  هک  كدف  هحاو  هب  یتح  وا  درکن . یتلاخد 
نبا دش ، هرصب  دراو  يرگبوشآ  يارب  هیواعم  هداتسرف  یمرـضح  رماع  نب  هللا  دبع  هک  یماگنه  دوبن . دایز  نادنچ  هکم  رد  سابع  نبا  تماقا 
یلع يارب  اّما  تسین . تسد  رد  نانآ  یتشآ  یگنوگچ  هرابرد  يربخ  دوب . مالّـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هدـناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  البق  ساـبع 

زا دـندوب  اعنـص  زاجح و  رد  وا  نارازگراک  هللا  دـیبع  مثق و  وا  ناردارب  هک  ار  شرادمتـسایس  يومع  رـسپ  تیامح  دوب  راوشد  مالّـسلا  هیلع 
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تفریذپیمن ار  شیومع  رسپ  ياهتسایس  زا  یضعب  تشاد و  یلع  راتفر  زا  هک  یمشخ  مغر  هب  دوخ  هبون  هب  سابع  نب  هللا  دبع  دهدب . تسد 
ياج هب  ار  یسک  مالّسلا  هیلع  یلع  دوتسیم . ار  مالسا  هب  وا  هقالع  تدش  یصخش و  ياهتلصخ  درکیم و  دییأت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  الماک 

هب دوـب  هدرپـس  وا  هب  ار  راـک  و  داد ، يرترب  یلؤد  دوسـالا  وـبا  رب  ار  وا  ساـبع  نبا  هک  هـیبأ  نـب  داـیز  درکن . نـییعت  هرـصب  تموـکح  هـب  وا 
کمک وا  هب  لاملا  تیب  تراغ  رد  هک  سابع  نبا  نانابهگن  سیئر  یلاله  هللا  دبع  نب  كاحـض  یتح  داد . همادا  دوخ  راک  هب  وا  یگدـنیامن 

تسکش زا  سپ  يدنچ  دشن . تازاجم  ای  رانکرب و  راک  زا  دوب  هدرک 
______________________________

. تسا دامتعا  دروم  الماک  و 
.203 ص 198 - ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  189 ؛ ص 180 - ج 3 ، یلع ، رکاسع ، نبا  136 ؛ ص 131 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)

ص:383  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. تفرگ تسد  رد  ار  اجنآ  تموکح  تشگزاب و  هرصب  هب  سابع  نبا  یمرضح ، نبا  تیرومأم 

اجنآ هب  دوب  هتشادرب  لاملا  تیب  زا  هک  ار  یلاوما  رتشیب  ای  مامت  مالّـسلا  هیلع  یلع  رارـصا  هب  سابع ، نبا  هک  تسا  هدش  رکذتم  یبوقعی  طقف 
تیاور نیا  دنچ  ره  « 1 . » متفرگ دنپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  هب  هک  نانچ  مدشن ، هظعوم  ینخـس  هب  زگره  تفگیم : هشیمه  دنادرگزاب و 

ره رد  دشاب . هدنادرگزاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يوربآ  ظفح  يارب  ار  لاوما  نیا  زا  یـشخب  سابع  نبا  تسا  نکمم  دسریمن  رظن  هب  ربتعم  الک 
. دنکن تلاخد  هرصب  تموکح  روما  رد  سپ  نآ  زا  هک  تفرگ  دهعت  وا  زا  هفیلخ  تروص 

ناخروم هک  دش  ببس  نانآ  یتشآ  رکذ  زا  یهاتوک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يومع  رـسپ  ود  نیب  هرجاشم  زا  دونکلا  وبا  جّیهم  تیاور 
نارود رخاوا  رد  سابع  نبا  دوب  هاگآ  هک  ینیادم  دوب . هدش  نادرگور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هشیمه  يارب  سابع  نبا  هک  دـننک  روصت  میدـق 

هیاپ رب  دنادیم . مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  زا  لبق  یکدنا  ار  ینادرگور  نیا  دنکیم  تموکح  هرصب  رب  نانچمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ 
تداهش رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نداد  یلست  يارب  سابع  نبا  هرـصب ، رد  یمرـضح  نبا  شروش  نامز  رد  هک  درکیم  روصت  وا  میدق ، تایاور 

نبا دـهع  ضقن  هتفریذـپ و  يربط  و  « 3  » يرذالب هبـش ، نب  رمع  ار  ینیادـم  تیاور  « 2 . » تسا هتـشاد  روضح  هفوک  رد  رکب  وـبأ  نب  دـمحم 
هیلع یلع  تداهش  زا  شیپ  سابع  نبا  هک  تسا  دقتعم  فرطیب  يرصب  خروم  هدیبع  وبا  یفرط  زا  « 4 . » دناهدرک رکذ  لاس 40  رد  ار  سابع 

یعّدم تشاد و  هرصب  رد  هک  ار  یلام  كدنا  وا  هیواعم ، اب  مالّسلا  هیلع  نسح  حلص  زا  دعب  هکلب  درکن ، كرت  هشیمه  يارب  ار  هرصب  مالّسلا 
ناگدنسیون هلمج  زا  يری ، هلاو  ایچو  و  « 6  » یناتیاک « 5 . » تفر رهش  نآ  زا  تشادرب و  دوخ  اب  تسوا  قوقح  دوب 

______________________________

ص 242. ج 2 ، خیرات ، یبوقعی ، ( 1)
.387 تاراغلا ، یفقث ، ص 3414 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 2)

اب هک  ياهرجاشم  تلع  هب  یمرـضح  نبا  شروش  نامز  رد  سابع  نبا  هک  تسا  دـقتعم  يرذالب  اـّما  ص 176 . ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 3)
هراشا نآ  هب  هدنـسیون  هک  ار  یتیاور  ( ] 427 - 426 نامه ،  ) رکب یبا  نب  دـمحم  گرم  رطاـخ  هب  هن  دوب  هفوک  رد  تشاد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

یلا داع  مث  رکب ، یبا  نبا  لتقم  دـعب  ّیلع  یلع  مدـق  ناک  دـق  ساـبع  نبا  ّنا  تسا : نینچ  ( 427 ص 426 - ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ،  ) هدرک
.[ م رکب - یبا  نب  دمحم  گرم  رد  تیلست  تلع  هب  ای  تفر  هفوک  هب  سابع  نبا  هک  دوب  فالتخا  تلع  هب  هک  هدشن  هراشا  نآ  رد  هرصبلا و 

.3456 ص 3453 - ج 1 ، يربط ، ( 4)
لاملا تیب  زا  ییاهیررقم  دیوگیم  دهدیم و  ربخ  رتشیپ  ینامز  رد  هکم  هب  سابع  نبا  تقوم  نتفر  زا  زین  هدیبع  وبا  ص 3456 . نامه ، ( 5)

(. 3455 ص 3456 - نامه ، . ) درب هکم  هب  دوخ  اب  دوب  هدش  مهارف  يو  شیپ  هک  ار 
.202 ص 195 - ج 10 ، مالسا ، خیرات  ( 6)
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ص:384  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
یمرـضح نبا  شروش  زا  شیپ  لاس 38 و  لیاوا  رد  الامتحا  تسا  هدرک  لقن  دونکلا  وبا  هک  ار  ياهرجاـشم  دـندقتعم  هک  دنتـسه  يرخأـتم 

زا تیاکح  هک  یتیاور  درک و  دهع  ضقن  هناعطاق  نامز  نآ  رد  سابع  نبا  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  دنتـساوخیم  ود  نآ  تسا . هداتفا  قافتا 
اب ینکـشدهع  زا  دعب  یتدم  ادعب ، وا  هک  دنکیم  هراشا  يری  هلاو  ایچو  تسا  ربتعمان  يرابخا  دراد  خیرات  نیا  زا  دعب  هرـصب  رب  وا  تموکح 

. تسین نکمم  نآ  زا  عافد  هک  تسا  يرظن  نیا  و  « 1 . » درک یلاخ  ار  لاملا  تیب  دمآ و  هرصب  هب  مالّسلا ، هیلع  یلع 
هیلع یلع  تموکح  هک  داتسرف  هرـصب  هب  ار  نایوما ، هدش  دازآ  مالغ  یمرـضح ، رماع  نب  هللا  دبع  رـصم ، رب  یبایتسد  زا  دعب  هام  دنچ  هیواعم 
ببس دوب  هتفرگ  رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  هار  رس  رب  هک  یعناوم  دروآ . رد  هیواعم  زا  يرادبناج  هب  ار  رهش  دنک و  فیعضت  اجنآ  رد  ار  مالّسلا 
لمع هب  یشیامزآ  دوب  هدرک  ینابیتشپ  تخـس  هشیاع  هنتف  زا  هک  يرهـش  زا  دیـسر  ارف  ینامز  دریگ و  الاب  ناینامثع  راک  اج  همه  رد  هک  دش 
رطاخ هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هنیک  دنامیهـس و  نامثع  لتق  زا  نایوما  ترفن  رد  هرـصب  مدرم  رتشیب  هک  تفگ  یمرـضح  نبا  هب  هیواعم  دـیآ .

روتسد وا  هب  هیواعم  دنک . جیسب  نامثع  نوخ  بلط  رد  ار  نانآ  هک  دنتسه  یسک  یپ  رد  دنراد و  لد  رد  دناهداد  وا  تسد  هب  هک  ییاههتشک 
دادعت نیا  دوب و  دنهاوخ  وا  اب  یگمه  نانآ  زا  یکدنا  زج  هک  دنک  یتسود  دزا  اب  رذح و  هعیبر  زا  دیآ و  دورف  رضم  لیابق  نایم  رد  هک  داد 

ار نآ  هیواـعم  هک  تکرح  زا  لـبق  بش  یموـجن  تاـمالع  تلع  هب  یمرـضح  نـبا  تـکرح  « 2 . » درک دـنهاوخن  تفلاخم  وا  اـب  زین  كدـنا 
اب صاع  ورمع  دـش . ایوج  ار  وا  يأر  تشون و  رـصم  رد  صاع  ورمع  هب  ياهمان  هیواـعم  تدـم  نیا  رد  داـتفا . قیوعت  هب  تشادیم  شوخاـن 

. دوب اطخ  رب  وا  لومعم  یسایس  كرد  دروم  نیا  رد  هک  درک  دییأت  ار  وا  رظن  قوش  روش و 
رتشیپ هک  عشاجم ، ینب  دش . دراو  میمت  ینب  رب  هیواعم  روتسد  زا  يوریپ  هب  یمرضح  نبا 

______________________________

. مود عبط  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  سابع ،» نب  هللا  دبع  « ؛ 78 ص 77 - هیواعم ،» یلع و  نیب  يریگرد  ( » 1)
نبا هارمه  هرـصب  هار  رد  هک  تسا  نصحم  نب  ورمع  یفقث ، تیاور  لقان  ص 423 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 375 ، تاراغلا ، یفقث ، ( 2)

راّجن ورمع  نب  نصحم  نب  ورمع  وا  هتبلا  تشگزاب . هیواعم  دزن  هب  دیاش  و  دش ، ادج  وا  زا  هرـصب  هب  وا  دورو  زا  دعب  یکدـنا  دوب ، یمرـضح 
یمرضح نبا  هعقاو  رد  و   ] هدش هتشک  نیفص  گنج  رد  دوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  رادمان  نایعیش  زا  ریشب  هرمع  وبا  شرسپ  هک  تسین  يراصنا 

نبا كر ، . ) تسا سمـش  دـبع  ینب  نامیپ  مه  نصحم  نب  هشاّکع  ردارب  يدـسا  ناثرح  نب  نصحم  نب  ورمع  وا  ـالامتحا  تشادـن ] روضح 
. تسا هدرک  لقن  لاس 39  جح  دروم  رد  وا  زا  یتیاور  ص 510 ) تاراغلا ،  ) یفقث ص 256 .) ص 14 و ج 4 ، ج 5 ، هباصا ، دعس ،

ص:385  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ششوک تفگیم و  نخـس  هرـصب  ناگرزب  فارـشا و  يارب  وا  هک  یماگنه  « 1 . » دنتـساخرب وا  زا  تیامح  هب  دندوب ، هتـشک  هنانئاخ  ار  ریبز 

تساخرب سابع  نبا  نانابهگن  سیئر  یلاله  هّللا  دبع  نب  كاحض  دزیگنارب ، نامثع  لتاق  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیلع  ار  مدرم  درکیم 
رگیدکی اب  گنج  هب  ار  مدرم  رگید  راب  دننیشنب  ترازو  دنسم  رب  یمرضح  نبا  تراما و  گنر  وا  رب  هیواعم  هکنآ  يارب  داد  رادشه  وا  هب  و 

هیواعم و ياهراک  زا  دـش ، يرپس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  رمع  ياـهزور  زا  زور  کـی  دـنکن ؛ ضیرحت 
وا نوچ  دـشاب  شوماخ  هک  تفگ  كاحـض  هب  تساخرب و  یمیلـس  مزاخ  نب  هّللا  دـبع  سپـس  تسا . رتهب  تسایند  ایند  ات  هیواـعم  نادـناخ 
هک يراک  ره  نانآ  درک و  دنهاوخ  يرای  ار  وا  همه  هک  تخاس  نئمطم  ار  یمرضح  نبا  دیوگ و  نخس  مدرم  يارب  درادن  ار  نآ  یگتسیاش 

. دندوشگ رگیدکی  يازسان  هب  نابز  تفرگ و  هرخسم  هب  ار  وا  رابتعا  هللا  دبع  نب  كاحض  داد . دنهاوخ  ماجنا  دهاوخب 
هتفگ هب  هک  تفرگ ، ار  یمرـضح  نبا  بناج  دـش و  راک  نیا  دراو  رکب  وبأ  هلیبق  مه  یمیت  یـشرق  نامثع  نب  ریمع  نب  نمحرلا  دـبع  هاگنآ 

رب دوب  هدروآ  یمرضح  نبا  هک  هیواعم  همان  دنهد  هزاجا  تساوخ  مدرم  زا  وا  تشادیم ؛ رذح  رب  هقرفت  زا  دناوخیم و  داحتا  هب  ار  نانآ  وا ،
هنومن ار  نامثع  هدناوخ و  نانمؤم  ریما  ار  دوخ  همان  نیا  رد  هیواعم  دندناوخ . ار  نآ  دنتفرگرب و  همان  رـس  زا  رهم  سپ  دوش . هدـناوخ  ناشیا 
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دوب مرحم  دوب و  ناملسم  هک  یلاح  رد  دوب  هدرک  فیصوت  ناناوتان  رادتسود  ناگدیدمتـس و  هاوخداد  تلادع ، كولـس و  نسح  زا  یلماک 
. دناوخ ارف  نامثع  نوخ  بلط  هب  ار  مدرم  وا  دنتخیر . ار  وا  نوخ  رادهزور ، دوب و  ماکهنشت  و  »*« 

هدـعو ناشیا  هب  وا  ناشهدیدنـسپ  مادـقا  نیا  شاداپ  هب  دوب . نشور  الماک  وا  روظنم  یلو  دوب  هدربن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یمان  هماـن ، نیا  رد 
زا يرایـسب ، دناتـسن . يزیچ  نانآ  لصاح  يدایز  زا  دهد و  اطع  ربارب  ود  ار  نانآ  لاس  ره  دنک و  لمع  ادخ  باتک  هب  نانآ  نایم  رد  هک  داد 

فنحا دوبن . ییارآ  قافتا  ناگدنونش  نیب  رد  اّما  میربیم ». نامرف  میدینش و  : » دنتفگ دندش و  وا  ياهیزابنابز  نیا  بوذجم  هرصب  ناگرزب 
: تفگ درکیم  كرت  ار  تیعمج  هک  یلاح  رد  سیق  نب 

هک داد  رادشه  مدرم  هب  موجرم  نب  ورمع  تسین .» ینایز  دوس و  چیه  ارجام  نیا  رد  ارم  »
______________________________

ص 3418. يربط ج 1 ، رد  عشاجم  زا  ریرج  وجه  ر ك : ( 1)
م. تشاددای - باتک ص 217  نیمه  كر : تسا . هابتشا  ارهاظ  هک  هدرک  همجرت  مارحا » لاح  رد   » باتک یسیلگنا  هدنسیون  ار  امرحم  * 

ص:386  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » دوش نانآ  يدوبان  ببس  دیآ و  شیپ  ياهثداح  هک  ادابم  دننکشن  ار  دوخ  تعیب 

ياج هب  هرـصب  رد  ار  وا  سابع  نبا  هک  هیبأ )  ) دـیبع نب  دایز  ربارب  رد  وا  زا  هک  تساوخ  هرـصب  ناگرزب  زا  یمرـضح  نبا  رگید  یـسلجم  رد 
، دـندوب مالّـسلا  هیلع  یلع  ناروای  زا  هک  سیقلا ، دـبع  دوخ  موق  فالخ  رب  يدـبع  « 2  » سابع نب  راحـص  دـننک . يرای  دوب - هتـشاذگ  دوخ 
دوب و هتشون  همان  هیواعم  هب  رتشیپ  راحص  نیا  هک  هدش  لقن  دننکیم . يرای  ار  وا  ناشیاهریشمش  اب  ناشیاهتسد و  اب  هک  درک  مالعا  هناقاتشم 

تشون ار  وا  همان  باوج  هیواعم  درامشب . منتغم  دوب  هتفر  مدرم  نایم  زا  العف  مه  سابع  نبا  هک  ار  هرصب  تیعقوم  نیا  هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا 
هک تفگ  یمرضح  نبا  هب  درک و  تفلاخم  راحص  داهنـشیپ  اب  يدبع  هبّرخم »*«  نب  ینثم  اّما  ددنب . راک  هب  ار  وا  هشیدنا  اروف  هک  داد  لوق  و 

رـسپ ایآ  تفرگ ؛ دـنهاوخ  ناشیاههزینرـس  اهریت و  ناراب  و  اهتـشم ، اهریـشمش و  ياهتبرـض  ریز  ار  وا  ددرگنزاب  هدـمآ  هک  اـجنامه  هب  رگا 
هب هک  تسا  ینامز  نونکا  دید  یمرـضح  نبا  دنیآرد ؟ نایغاط  هتـسد  راد و  تعاطا  رد  دنراذگاو و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع 

یکی هربص ]  ] وا هک  دروآ  وا  دای  هب  تساوخ و  کمک  نامیش  نب  ةربص  ناشیا  رالاس  زا  وا  دهاوخب . کمک  دزا  موق  زا  دیاب  هیواعم  روتـسد 
یمرـضح نبا  مدرکیم ». تايرای  يدوب  هدـمآ  دورف  نم  هناخ  هب  رگا  : » داد خـساپ  طایتحا  اب  هربص  تسا . ناـمثع  نوخ  ناگدـننکبلط  زا 

رد يدرـس  اب  هربص  میآ »: دورف  رـضم  لـیابق  ینعی  وا  موق  ناـیم  هب  هک  دوب  هداد  ناـمرف  ارم  هیواـعم  ناـنمؤم  ریما  : » تفگ تساوخ و  شزوپ 
هک ار  دزا  هلیبق  نانآ  دزن  رد  تماقا  میمت و  هلیبق  باختنا  اب  یمرضح  نبا  تفرب . وا  دزن  زا  و  هداد .» نامرف  ارت  هک  نانچ  سپ  : » تفگ باوج 

گنج نیا  رد  میمت  ینب  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دـندوب  هدـید  رایـسب  تراسخ  لمج  گنج  رد  دزا  هلیبق  دوب . هدـناجنر  دوب  ناـشیا  بیقر 
. درمشیم رترب  ار  رضم  شدوخ  هلیبق  ییاعدا  نانمؤم  ریما  نیا  نونکا  دندوب . هدیگنج  یلیمیب  اب  یهورگ  هدنام و  فرطیب 

وا دش . كانمیب  دوب  تراما  رصق  رد  زونه  هک  دایز  دندشیم و  نوزفا  یمرضح  نبا  ناوریپ 
______________________________

.385 ص 378 - تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
عبانم رتشیب  رد  یلو   ] شایع نب  راحـص  لیذ  هیامن ، بسنلا ، ةرهمج  لکـساک ، كر : دناهتـشون . شاّیع  ساـبع ، ياـج  هب  عباـنم  یـضعب  ( 2)

.[ م سابع - نب  راحص  هملک  لیذ  بسن ، یبلک ، نبا  هباصالا ، رجح ، نبا  كر : دناهتشون  سابع  نب  راحص 
. هحفص نامه  لیذ  تشاددای 5  ص 387 و  تاراغلا ، یفقث ، كر : تسا . حیحص  هبرخم »  » هک هتشون  هبرخم  نب  ینثم  باتک  هدنسیون  * 

ص:387  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دـسرب نینمؤملا  ریما  نامرف  ات  دـنهد  هانپ  ار  وا  تساوخ  نانآ  زا  داتـسرف و  هعیبر ، ياسؤر  عمـسم  نب  کلام  رذـنم و  نبا  نیـضح  لابند  هب 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دـیاب  تسخن  هک  دروآ  هناـهب  دوب ، هدز  زابرـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  يراـی  زا  رتـشیپ  هک  کـلام ، داد . يراـی  لوـق  وا  هب  گـنردیب  نیـضح 
. دنک تروشم  شمدرم 

دایز رگا  تفگ  هربص  داتسرف . نامیش  نب  ةربص  دزن  هب  سک  یلؤد - دوسالا  وبا  هیـصوت  هب  دنک و - دامتعا  وا  هب  دناوتیمن  هک  تسناد  دایز 
. تفر هربص  هناخ  هب  ماگنه  بش  تفرگرب و  لاملا  تیب  دایز  درک . دهاوخ  عافد  لاملا  تیب  زا  وا و  زا  دناسرب  وا  هناخ  هب  ار  دوخ  دناوتب 

وا يارب  تشامگرب و  وا  تیامح  هب  یناگطرـش  سپ  تسا . هدـش  ناهنپ  دایز  هک  دوش  دومناو  تسین  هتـسیاش  هک  دوب  دـقتعم  ادـیدش  هربص 
هیجوت شمدرم  يارب  ار  دوخ  یـسایس  عضو  هربص  دروآ . ياـج  هب  هعمج  زاـمن  مدرم  اـب  وا  داد و  بیترت  ناّدـح  دجـسم  رد  يربنم  یتخت و 

يرادـیاپ ام  مینکیم . يرای  ار  هدیدمتـس  هفیلخ  و  هشیاع )  ) نامردام مینکیم و  عافد  نامرهـش  زا  میتفگیم  لـمج  دربن  رد  : » تفگ درک و 
هیواعم زا  هک  ناسنآ  ام  هدش  هدنهانپ  امش  هب  دایز  زورما  میداد . نتـشک  هب  ار  دوخ  ناسک  نیرتهب  دنتخیرگ و  نارگید  هک  یلاح  رد  میدرک 

. دوب رضم  زا  هیواعم  يرادبناج  نخس  نیا  زا  وا  روظنم  و  « 1 « » میسرتیمن مالّسلا  هیلع  یلع  زا  میسرتیم 
ریما روتـسد  هک  درک  اضاقت  تخاس و  هاگآ  دوب  هداتفا  قافتا  هچنآ  زا  ار  وا  تشون و  همان  دوب  هفوک  رد  زونه  هک  سابع  نبا  هب  دایز  هاگنآ 

ار تراما  رصق  هک  دندرک  قیوشت  ار  وا  سیق  میمت و  لیابق  زا  یمرضح  نبا  نارای  ماگنه  نیا  رد  دنک . غالبا  وا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
. دنک فرصت 

شوخان هک  یـسک  هب  هک  دـنداد  رادـشه  وا  ناروای  هب  دـندش و  راوس  دندیـشوپ و  حالـس  نایدزا  دـش ، تکرح  هدامآ  یمرـضح  نبا  نوچ 
هب دمآ و  نادیم  هب  سیق  نب  فنحا  دندرکیم . يراشفاپ  دوخ  روظنم  رب  یمرضح  نبا  باحصا  اّما  دوش . رـصق  دراو  دنهدیمن  هزاجا  دنراد 

تراما نانآ  رب  دنهاوخیمن  نانیا  هک  ار  یسک  هک  دسرن  ار  امش  دیتسین و  رتراوازس  رصق  نیا  هب  نانیا  زا  امـش  : » تفگ یمرـضح  نبا  نارای 
«2 . » دنتشگزاب زین  نانآ  دش و  دهاوخن  ماجنا  نانآ  لیم  فالخ  رب  يراک  چیه  تفگ  دمآ و  نایدزا  دزن  دنتشگزاب  نوچ  و  دیهد ».

وا زا  تیامح  اّما  درکیم . يروآعمج  ار  دوخ  ذوفن  ریز  هیحان  جارخ  شنارای  طسوت  درک و  زاغآ  ریما  ماقم  رد  ار  دوخ  راـک  یمرـضح  نبا 
دزا دندیدیم  هک  میمت  ینب  دوبن . هنامیمص 

______________________________

ص 393. تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
.429 ص 425 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 491 ؛ ص 485 - نامه . ( 2)

ص:388  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
مینکیم و نوریب  ار  دوخ  هدنهانپ  زین  ام  دینک و  نوریب  ار  دوخ  هدنهانپ  امش  هک  دنداتسرف  نانآ  دزن  هب  سک  دننکیم  عافد  دایز  زا  یتخـسب 

تیامح نانآ  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  نیا  هک  دنتفگ  باوج  رد  نایدزا  اّما  هیواعم . ای  دوش  زوریپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  مینکیم  ربص 
يدرمناوج يور  زا  ار  دایز  نانآ  تسوا و  نداد  نتشک  هب  نامه  وا  ندنار  نوریب  نانآ  رظن  زا  هنرگو  دننک  تنامض  ار  نانآ  هدنهانپ  نیا  زا 

لاـمتحا نوچ  دـننک ، هیواـعم  بوبحم  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  يارب  یمرـضح  نبا  زا  میمت  ینب  تیاـمح  هک  دوـب  ياهراـشا  نیا  دـناهداد . هاـنپ 
. دبرچب وا  عفن  هب  هدنیآ  رد  تردق  هفک  دندادیم 

زا ار  یسک  هک  درک  قیوشت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  یمیمت ، یعبر  نب  ثبـش  تشاد . هفوک  رد  زین  ییاهباتزاب  هرـصب  رد  دزا  میمت و  نیب  تباقر 
هناگیب و هک  ار  ناـمع  دزا  دراد و  هاـگن  دوخ  تعیب  رب  دـنک و  توعد  دوخ  تعاـطا  هب  هرـصب  رد  ار  وا  یمیمت  هریـشع  دتـسرفب و  میمت  ینب 
.« تسا ناـشیا  ریغ  زا  نت  هد  زا  رتـهب  وـت  يارب  تموـق  زا  نت  کـی  هّتبلا  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  وا  دـنکن . طلـسم  ناـنآ  رب  دـنزوتهنیک 

ریما اب  دـننک و  نایـصع  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  ییوگ  وت  هک  زوتهنیک  ناگناگیب  نآ  تفگ : وا  اب  تفلاخم  رد  يدزا  میلـس  نب  فنخم 
ار نینمؤملا  ریما  دـنربیم و  نامرف  ار  ادـخ  هک  ناشیا  ناکیدزن  ناـبوبحم و  دنتـسه . وت  موق  ناـنآ  دـنریگ و  شیپ  رد  فـالخ  هار  نینمؤملا 

«. »*« دنتسه وت  موق  زا  نت  هد  زا  رتهب  ناشیا  زا  نت  کی  هک  دنانم  موق  دننکیم ، يرای 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع یلع  اما ، درادیمزاب . ییوگازسان  زا  رگیدکی و  رب  متس  زا  ار  امش  مالسا  تیثیح  مالسا و  هک  دیـشاب  شوماخ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نبا یتسدمه  اب  هک  هرـصب  رد  شموق  راتفر  هرابرد  وا  اب  دناوخ و  شیپ  ار  یعـشاجم  هعیبض  نب  نیعا  تفریذپ و  ار  ثبـش  شرافـس  مالّـسلا 

یگدـنکارپ يارب  ار  وا  هک  درک  داهنـشیپ  تساوخ و  ترذـعم  شموق  راتفر  زا  نیعا  تفگ . نخـس  دـندوب  هدـیروش  وا  لـماع  رب  یمرـضح 
شموق اب  دراذگب  ار  نیعا  هک  داتـسرف  دایز  يارب  یتاروتـسد  ياهمان و  اب  هارمه  ار  وا  تعاس  نامه  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنک . هناور  ناشعمج 

. دگنجب نانآ  اب  دنک  دعاقتم  قیوشت و  ار  شموق  دناوتن  وا  هک  یتروص  رد  دنک و  تبحص 
اب وا  دندرکیم . تیامح  یمرضح  نبا  زا  هناتخـسرس  یـضعب  اّما  دنادرگزاب ، دوخ  يوس  هب  ار  شمدرم  زا  يرایـسب  تسناوت  یگداسب  نیعا 
داد زردنا  دنپ و  ار  نانآ  تفگ و  نخس  شنارای  وا و  اب  ار  زور  مامت  تفر و  یمرضح  نبا  بناج  هب  دندوب  هدرک  یهارمه  ار  وا  هک  یناسک 

______________________________

م. ص 395 . تاراغلا ، یفقث ، کموق ، نم  ةرشع  نم  نینمؤملا  ریمأل  ریخ  مه  دحا  * 
ص:389  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دندمایب و وا  یپ  زا  دندوب ، جراوخ  زا  ایوگ  هک  نت  هد  تشگیمرب ، دوخ  هاگیاج  هب  هک  ماگنه  بش  دندوشگ . شمانشد  هب  نابز  ناشیا  اّما 
وا هب  ناـنآ  اـّما  تسج ، نوریب  هناـخ  زا  هنهرب  تشادـن  ار  يدـماشیپ  نینچ  راـظتنا  هک  نیعا  دـندزب . دوخ  ياهریـشمش  اـب  شرتـسب  رد  ار  وا 

ینب اّما  دـنک ، هلمح  یمرـضح  نبا  هب  ماقتنا  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  رگید  دزا و  اب  هارمه  تساوخیم  دایز  دنتـشک . ار  وا  دندیـسر و 
دناهدرکن و زواجت  شلام  هب  دناهدناسرن و  يرازآ  دوب  ناشیا  هدنهانپ  هک  یـسک  هب  نانآ  هک  دـنداد  مایپ  دنداتـسرف و  دزا  دزن  هب  سک  میمت 

میمت ینب  هک  یسک  گنج  هب  دنهاوخیم  هنوگچ  نایدزا  سپ  دناهدناسر . یبیـسآ  تسین  نانآ  هدیقعمه  هک  یـسک  ناج  هن  وا و  ناج  هب  هن 
. دوب میمت  ینب  زا  نیعا  هّتبلا  « 1 . » دندیدنسپن ار  رازراک  دندینش  ار  مایپ  نیا  نایدزا  نوچ  دنزیخرب ؟ دندوب  هداد  هانپ  ار  وا 

يدرم هک  ار  همادـق  نب  هیراـج  هک  درک  تساوخرد  تشون و  امیقتـسم  راـب  نیا  تشون و  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  دوب  هداد  خر  هچنآ  داـیز 
گنج زا  دعب  دوب  هرصب  نایمیمت  زا  هک  هیراج  دتسرفب . نمشد ، تخس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نمشد  رب  دوب و  شاهریشع  عاطم  ریصب و 

داتـسرف و هرـصب  هب  دـنت  ياهمان  میمت و  ینب  زا  درم  هاـجنپ  اـب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  « 2 . » دوب هدـنام  هفوک  رد  ناـیماش »*«  هیلع  هجیتـنیب 
رازراک هدامآ  نارگید  نایدزا و  دـناوخ  نانآ  يارب  ار  همان  هیراج  هک  یماـگنه  درک . دـیدهت  دـندیزرویم  رارـصا  داـسف  رب  هک  ار  یناـسک 

ار هیواعم  هدنیامن  هک  دنک  راداو  ار  یمرـضح  نبا  رـسهریخ  نارای  دوبن  رداق  هیراج  دندنادرگزاب . تراما  رـصق  هب  ار  دایز  دعب  زور  دـندش .
هک يدعس ، لیبنس  هعلق  هب  دندروخ و  تسکش  شنارای  یمرـضح و  نبا  تفرگرد و  گنج  تساوخ . کمک  نایدزا  زا  راچانب  دننک و  اهر 
اب هک  دنتفگ  نایدزا  دننک ، مزیه  زا  رپ  ار  هناخ  درگادرگ  داد  روتسد  هیراج  نوچ  دندرب . هانپ  دوب ، مالسا  زا  لبق  نارود  زا  یناریا و  يرـصق 

ردام یلجع  دنتسه . وا  موق  نانآ  دنرادن  يراک  هعلق  ندز  شتآ 
______________________________

.429 ص 428 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، . 410 ص 394 - تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
م دوب . هدنام  هفوک  رد  ناورهن  گنج  زا  دعب  همادق  نب  هیراج  نامه )  ) يرذالب تیاور  هب  * 

لاس 38 ناضمر  رد  هک  هدوب  جراوخ  ربهر  يدعـس  میرم  وبا  اب  وا  ییورایور  زا  شیپ  هرـصب  هب  هیراج  تیرومأم  هک  دشیم  مولعم  رگا  ( 2)
اب دوش . نییعت  رتقیقد  تسناوتیم  هرصب  رد  یمرضح  نبا  یبیرخت  گنج  خیرات  نآ ، زا  دعب  ای  ص 486 ) ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دش عقاو 
ار یمرـضح  نبا  هیواعم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تایاور  اریز  دوب ، هداتفا  قافتا  خـیرات  نیا  زا  رترید  گنج  نیا  ارهاظ  بلاطم  نیا  هب  هجوت 

. داتسرف رصم  حتف  زا  دعب  هلصافالب 
یبا نب  رـسب  هلمح  زاغآ  رد  و  دوب . هدنکفا  تماقا  لحر  هفوک  رد  مئاد  روط  هب  ارهاظ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تموکح  رخآ  لاس  دنچ  رد  هیراج 

. دوب هفوک  رد  زین  نمی  زاجح و  هب  ةاطرا 
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رصق ولج  زا  وا  دروآ . نوریب  هناخ  زا  دوب  یمرـضح  نبا  ناراوس  ریما  هک  ار  شرـسپ  ات  دمایب  دوب  یـشبح  ینز  هک  یملـس  مزاخ  نب  هللا  دبع 
دیاین نوریب  رگا  هک  درک  دیدهت  دیآ و  نوریب  اجنآ  زا  هک  تساوخ  رـسپ  زا  تفرگرب و  دنبور  درک و  هنهرب  رـس  داد و  ادـن  ار  شیوخ  رـسپ 
رـصق رد  هدنز  شنارای  زا  نت  داتفه  یمرـضح و  نبا  درب . دوخ  اب  ار  وا  ردام  دمآ و  نوریب  ماجنارـس  مزاخ  نبا  درک . دهاوخ  نایرع  ار  دوخ 

. دوب یشیرق  یمیت  نامثع  نب  ریمع  نب  نمحرلا  دبع  نانآ  زا  یکی  هک  دنتخوس 
ار رتشا  کلام  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  دوب . هتـساوخ  ناما  همان  هیراج  و  دـش ، هیواـعم  هدـناوخردارب  ادـعب  هک  داـیز ، زا  هدوهیب  یمرـضح  نبا 
، دوب هداد  ار  وا  ندـنازوس  هزاجا  هتـسناد و  يرب  دوخ  نیـشیپ  نامیپمه  رکب  یبا  نب  دـمحم  نوخ  زا  ار  دوخ  صاع  ورمع  هتخاس و  مومـسم 

دوریمن روصت  دناهتفگن و  يزیچ  دروم  نیا  رد  هیواعم  لمعلا  سکع  زا  دشاب . هتـشاد  وفع  راظتنا  تسناوتیمن  رگید  هیواعم  سوساج  نیا 
نآ زا  همادق  نب  هیراج  دراد . زاین  شیاهزابرس  هب  اجک  هک  دنادیم  جنرطش  هاش  دشاب . هدش  نیگمغ  نایوما  هدشدازآ  هدنب  نیا  يارب  وا  هک 

«1 . » تفرگ مان  قّرحم »  » ای هدننازوس »  » زور
قافتا يرجه  لاس 38  نابعش  رد  ندرا و  لامـش  رد  حرذا  رد  صاع  نب  ورمع  يرعـشا و  یـسوم  وبا  نامکح ، عامتجا  « 2  » يدقاو هتفگ  هب 

تیمکح نانآ ، رظن  زا  دنتفرگ . هدیدان  ار  هعقاو  نیا  المع  یفوک  نایوار  تسین . تسد  رد  خیرات  نیا  دـییأت  ای  ّدر  رب  ياهراما  هناشن و  داتفا .
نایاپ هب  دوخ  مکح  ّدر  ود و  نآ  راتفر  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ییوجبیع  لدـنجلا و  ۀـمود  رد  قفاوت  هب  یباـیتسد  يارب  مکح  ود  تسکـش  اـب 

. درکن نییعت  دوخ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  زین  ار  يرگید  تسنادن و  دوخ  هدـنیامن  ار  یـسوم  وبا  نآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب . هدیـسر 
دنـشیدنیب ياهراچ  هدنیآ  تفالخ  يارب  هک  دیما  نیا  هب  دندوب  هدشن  توعد  لدنجلا  ۀـمود  هب  هک  هنیدـم  مدرم  زا  نید  ناگرزب  زا  يدادـعت 

. دندمآ درگ  حرذا  رد 
رد شایماش  هتسجرب  نارواشم  هارمه  وا  دوخ  دشیم و  رازگرب  وا  هقطنم  رد  عامتجا  داد . رارق  دوخ  تردق  شیامن  هنحص  ار  حرذا  هیواعم 

دوخ ياعدا  زا  تشادن  دصق  تسا  یهیدب  دوب و  هدناسانش  مدرم  هب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  دوخ  نآ ، زا  شیپ  وا  تفای . روضح  اجنآ 
______________________________

.435 ص 429 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 412 ؛ - 401 تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
ص 3360. ج 1 ، يربط ، ( 2)

ص:391  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
وا دنک ، بلج  شیامن  نیا  رد  روضح  هب  ار  شیرق  ناگرزب  يأر  هکنیا  يارب  نیا  دوجو  اب  درادرب . تسد  نانمؤم  یناهج  تیمکاح  رب  ینبم 

قفاوت هب  دـندوب  هتـسناوتن  مکح  ود  لدـنجلا  ۀـمود  رد  دـندادیم . مدرم  هب  اروش  لیکـشت  يارب  یمکحم  ياهلوق  تسیابیم  صاع  ورمع  و 
اروش نییعت  اـی  رمع  نب  هللا  دـبع  باـختنا  ینعی  یـسوم  وـبا  رظن  دروـم  ياـعدا  ود  زا  کـی  ره  لوـبق  زا  یتخـسب  صاـع  ورمع  اریز  دنـسرب 

ییوگتفگ هدامآ  وا  هک  دـنالوبقب  یـسوم  وبا  هب  دـناوتن  صاع  ورمع  راب  نیا  هک  دوبن  ياهزادـنا  هب  ارهاـظ  ود  نآ  فـالتخا  دوب . هدززاـبرس 
يارب هیواعم  هک  دمآرد  يرازبا  تروص  هب  هناهلبا  دوبن ، مالّسلا  هیلع  یلع  هدنیامن  رگید  دنچ  ره  یـسوم ، وبا  تسا . هحلاصم  لوبق  يدج و 

ادخ لوسر  هتـسجرب  باحـصا  ای  افلخ  نادنزرف  رتشیب  هک  مود  هقبط  زا  ناملـسم  نارتهم  درک . هدافتـسا  نآ  زا  شاهنابلطهاج  دصاقم  هب  لین 
دبع نب  دوسا  نب  نمحرلا  دبع  ریبز ، نب  هللا  دبع  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  رمع ، نب  هللا  دبع  دندروخ . ار  هیواعم  لوگ  وا  دـننام  زین  دـندوب 

روضح عامتجا  نیا  رد  همه  هبعـش  نب  هریغم  يودـع و  هفیذـح  نب  مهجلا  وبا  یموزخم ، ماشه  نب  ثراـح  نب  نمحرلا  دـبع  يرهز ، ثوغی 
يراددوخ اجنآ  رد  روضح  زا  دعس ، رمع  شرسپ  دیدش  رارصا  دوجو  اب  رمع ، یباختنا  ياروش  وضع  صاقو ، یبا  نب  دعس  طقف  « 1 . » دنتفای

. دناوخ گنرین  هنتف و  ار  نآ  درک و 
ياهمان هیواعم  عقاو  رد  دننک . دییأت  ار  هیواعم  تفالخ  ياعدا  یسوم  وبا  ناملـسم و  نارتهم  هک  دنتـشادن  راظتنا  ادج  صاع  ورمع  هیواعم و 
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نیا اب  زین  وا  رگا  هک  داد  لوق  یـسوم  وبا  هب  دنادیم و  هفیلخ  ار  وا  یطیارـش  اب  نونکامه  ورمع  هک  دـش  رکذـتم  تشون و  یـسوم  وبا  يارب 
یـسوم وبا  دوخ  يور  هب  اهرد  مامت  داد و  دـهاوخ  شرـسپ  ود  هب  ار  هرـصب  هفوک و  تموکح  وا  دـنک  تیامح  هیواـعم  تفـالخ  زا  طـیارش 

وبا یتقو  دوب و  هیواعم  يداع  ياههویش  زا  فرط  نتخادنا  عمط  هب  يارب  ییاهششوک  نینچ  دش . دهاوخ  هدروآرب  شیاههتـساوخ  هدوشگ و 
هکنآ يارب  شایساسا و  تامدخ  رطاخب  یسوم  وبا  زا  ادعب  وا  درکن . یبجعت  راک  نیا  زا  هیواعم  درک  در  هنانیگمشخ  ار  وا  داهنشیپ  یسوم 

هدرک در  تفالخ  يارب  ار  وا  ياعدا  تیمکح  ماگنه  یسوم  وبا  دنچ  ره  درک ، ینادردق  دوب  هدرپس  هیواعم  هب  ار  تفالخ  هاگآدوخان 
______________________________

و رمع ، نب  هللا  دبع  و  ریبز ، نب  هللا  دبع  هک : ار  رفن  جـنپ  اصوصخم  رظن  قافتا  هب  صاع  ورمع  یـسوم و  وبا  راکب ، نب  ریبز  تیاور  هب  انب  ( 1)
نبا  ) دندناوخ ارف  يأر  رودص  ماگنه  هب  تروشم  يارب  دندوب  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  و  معطم ، نب  ریبج  هفیذـح و  نب  مهجلا  وبا 

(. 114 ص 113 - ج 20 ، حرش ، دیدحلا ، یبا 
ص:392  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رد تکرش  يارب  ار  ناشیا  توعد  هنیدم  ناملـسم  نارتهم  یـسوم و  وبا  هک  دوب  یفاک  نیمه  صاع  ورمع  هیواعم و  ياهفده  يارب  « 1 . » دوب
یلع هن  دنیـشنیم  صاع  ورمع  ای  هیواعم  شود  رب  هدـنیآ  رد  تفالخ  يامه  هکنیا  رب  دوب  يدـییأت  احیولت  هک  يراک  دـنریذپب ، عامتجا  نیا 

. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  تحت  امـسا  اهنآ ، یگداوناخ  هاگیاپ  زاجح ، هک  ببـس  نادب  هژیوب  دوب ، يدیدش  هبرـض  نیا  مالّـسلا . هیلع 
هب ار  تردق  هّفک  نایزاجح  رظن  زا  هیحان  نآ  رب  هیواعم  يزوریپ  دـندوب و  رـصم  هب  یکتم  ناشجاتحیام  يارب  لاح  نیع  رد  نیفیرـش  نیمرح 

. دنابرچیم وا  دوس 
هدـش لقن  تسا . هدوشگ  تفالخ  ددـعتم  ياهدزمان  يور  هب  وگتفگ  ياهرد  هک  درکیم  دومناو  رهاظ  رد  صاع  ورمع  نامکح  عامتجا  رد 
رظن زا  هک  درک  داهنشیپ  ار  ورمع  نب  هّللا  دبع  شدوخ  رسپ  تفلاخم و  وا  اب  صاع  ورمع  تشاد و  رظن  رد  ار  رمع  نب  هللا  دبع  یسوم  وبا  هک 

نب نمحرلا  دبع  زا  ورمع  تفریذپن . ار  وا  دوب  هدش  هدیشک  هنتف  نیا  هب  مه  وا  هک  نآ  تلع  هب  یسوم  وبا  دوب . رتهب  مه  وا  دوخ  زا  يرادنید 
هک هنوگنامه  دوب . رادروخرب  ییالاو  رابتعا  زا  هشیاع  دزن  رد  هک  درب  مان  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هدازییاد  يرهز ، نب  دوسا 
رد یتـح  ورمع  « 2 . » دوسا شردـپ  هن  تشاد و  ار  ترجه  راـختفا  نمحرلا  دـبع  هن  نوـچ  تفریذـپن  ار  وا  یـسوم  وـبا  تشاد  راـظتنا  ورمع 
وا دشاب  هتشاد  دوجو  يرظن  قافتا  شاهرابرد  رگا  هک  دنامهفب  وا  هب  هک  دوب  نیا  شروظنم  ارهاظ  درک و  وگتفگ  رمع  نب  هللا  دبع  اب  تولخ 

یتولخ دراو  دوب  هتـسب  لد  تخـس  عوضوم  نیا  هب  هک  هیواعم  یکوکـشم ، تیاور  رب  انب  درک . دهاوخ  تقفاوم  رمع  نبا  هللا  دبع  باختنا  اب 
ار تفالخ  رمع  نبا  دـنراد و  يأر  فالتخا  مه  اب  ود  نآ  هک  تخاـس  نئمطم  ار  وا  ناـبهگن  اـّما  دـندوب . هتـسشن  وگتفگ  هب  ود  نآ  هک  دـش 

«3 . » تسا هتفریذپن 
، تولخ رد  هک  ار  ینامیپ  وا  دش . ماجنا  هلحرم  هب  هلحرم  تفیرف  ار  یسوم  وبا  یگداسب  ورمع  نآ  رد  هک  ّتیمکح  روهـشم  ینایاپ و  هنحص 

اروش هار  ندرک  راومه  هیواعم و  لزع  يارب 
______________________________

وبا هیواعم  هک  دـنکیم  اـقلا  ار  رظن  نیا  ياهناـکریز  روط  هب  تیاور  نیا  هک  یناـتیاک  يأر  . 83 ص 82 - . 1 ج 4 / تاقبط ، دعـس ، نبا  ( 1)
. تسا هیاپیب  الماک  ص 54 .) ج 10 ، مالسا ، خیرات   ) دیسر قفاوت  هب  وا  اب  هنامرحم  ای  دیرخ  ار  یسوم 

. مینک کش  یسوم  وبا  رسپ  هدرب  یبا  هب  تیاور  نیا  دانتسا  رد  هک  درادن  دوجو  یلیلد 
ج باسنا ، يرذالب ،  ) درب مان  دوسا  نب  نمحرلا  دبع  زا  یسوم  وبا  ناسیک ، نب  حلاص  زا  یفیعض  تیاور  رب  انب  ص 262 . بسن ، يریبز ، ( 2)

لوبق دروم  دناوتیم  مه  ترجه  هقباس  نودب  ندوب  یباحص  هک  دنالوبقب  یسوم  وبا  هب  درکیم  یعس  تسکـش  نودب  ورمع  ص 364 .) ، 2
. دربب شیپ  هب  رتهب  ار  هیواعم  هیضق  دناوتب  هلیسو  نیا  هب  ات  دشاب 
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. تسا ناسیک  نب  حلاص  يوار  ص 354 . ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص:393  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رگید رمع و  نب  هللا  دـبع  رکیپ  رب  دوب  ياهنایزات  ورمع  هناخاتـسگ  راتفر  نیا  دـیرخ . ناـج  هب  ار  يداـیز  ياهمانـشد  تسکـش و  دوب ، هتـسب 
یسوم وبا  نوچ  دوب . هدش  زوریپ  هیواعم  دوب . هدرک  در  ار  اروش  البق  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هن  دندیدیم ، ار  اروش  باوخ  هک  هنیدم  ناگرزب 
سلجم هب  یظفاحادخ  يارب  ار  دوخ  یماش  هتـسجرب  نارادرـس  یندـم و  مرکم  نانامهم  دـّیؤم  هفیلخ  داهن ، هکم  هب  يور  مشخ  شجنر و  اب 
نانامهم هب  باطخ  درادرب و  دوخ  يوما  تموکح  شکرـس  بسا  زا  هناهد  هک  تسا  ینامز  نونکا  تسنادیم  وا  درک . توعد  ینیـشنبش 

: تفگ
هب هیواعم  دوب . هزرابم  هب  رمع  رـسپ  ندرک  توعد  راتفگ  نیا  زا  وا  روظنم  دـنک » نایب  ار  دوخ  ياـعدا  دراد  ینخـس  رما  نیا  رد  یـسک  رگا  »

ار هیواعم )  ) وا دوب  هراکهچ  خاتـسگ  باطخ  نب  رمع  میتسه ». وا  ردـپ  وا و  زا  رتهتـسیاش  رما  نیا  هب  ام  هّتبلا  : » تفگ داد و  همادا  دوخ  نخس 
رب میهاربا ، رجاـهم  نیمزرـس  ماـش ، هک  دوـب  نینچ  ردـقم  و  تسا . هدوـب  نایفـس  وـبا  نادـناخ  کـلم  هک  دـنیزگرب  ینیمزرـس  تموـکح  هـب 

ربمایپ ّتنـس  هرابرد  یئزج  روما  هب  ثحب  هب  دوخ و  راک  هب  تسیابیم  سپ  نآ  زا  وا  لاـثما  رمع و  رـسپ  دـنک ؛ تموکح  مالـسا  يروتارپما 
. دنراذگاو صاع  ورمع  وا و  دوخ  نوچ  هدومزآراک  يدارفا  هب  ار  تسایس  ریطخ  رما  دنزادرپب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

وا و هیلع  مالـسا  يارب  هک  یناـسک  دـیوگب  هیواـعم  هب  هک  تشاد  لد  رد  درک و  نخـس  گـنهآ  شدوـخ ، تیاور  هب  اـنب  رمع ، نـب  هللا  دـبع 
ای تما ، فالتخا  بجوم  وا  راتفگ  هک  دیـسرت  دنام و  شوماخ  اّما  دنتـسه . وا  زا  رتهتـسیاش  رما »  » نیا يارب  دناهدیگنج  نایفـس  وبا  شردـپ 

يوس هب  هک  نآ  زا  سپ  دوب . نآ  زا  رتبوبحم  وا  يارب  تشهب  يارب  ادخ  هدعو  دوش »*« . وا  نخـس  زا  تسردان  يریبعت  ببـس  ای  يزیرنوخ و 
ار نآ  تلع  رمع  رـسپ  دادـن ، یباوج  هیواعم  نخـس  هب  وا  ارچ  دیـسرپ  تفر و  وا  دزن  هب  هیواـعم  رواـشم  هملـسم  نب  بیبح  دـش . ناور  هناـخ 

. تفگ
«1 «. » يدیسرت دوخ  ناج  رب  وت   » داد باوج  بیبح 

______________________________

رد دوب و  ادخ  لوسر  رادافو  رای  اههوزغ  لحارم و  مامت  رد  هک  دوش  ریبعت  مالّسلا  هیلع  یلع  عفن  هب  وا  نخـس  نیا  هک  دیـسرت  مه  دیاش  و  * 
وا هیلع  هناروزم  ماجرف  ات  زاغآ  زا  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  شیرق و  و  دوب ، ایـسآ  ياهگنـس  روحم  نوچمه  یمالـسا  تموکح  شدرگ 

. دنتشادزاب رما »  » نیا زا  ار  وا  دنتساخاپب و 
يارب ار  دوـخ  هک  هیواـعم ، ینزفـال  ياـعدا  نیا  داد  حـیجرت  يرهز  باب 29 . يزاغم ، حیحـص ، يراـخب ، ص 3343 ؛ ج 1 ، يربـط ، ( 1)
رسمه ار  رمع  رتخد  هصفح  نینمؤملا  ما  یناتیاک  ص 3343 .) ج 1 ، يربط ،  ) دنک فذح  تسنادیم ، شرسپ  رمع و  زا  رتهتـسیاش  تفالخ 

ص ج 10 ، مالسا ، خیرات   ) دنک فیعضت  ار  نآ  تیاور  نیا  یعیش  تیهام  تلع  هب  تشاد  یعـس  ور  نیا  زا  تشادنپیم ، مالّـسلا  هیلع  یلع 
 ... هک دسرن  ار  امش  : » نآرق هیآ  نیا  هب  باتک ، نیا  هدنسیون  گنولدام  مالـسا و  خیرات  هدنـسیون  یناتیاک  هک  تسا  بجعت  ياج  (. ]* 423

ینز هب  زگره  يو  زا  دعب  ار  شیاهنز 
ص:394  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

توعد وا  هکنآ  زا  سپ  تشاد . يرتشیب  رابتعا  هدوب  هعماج  تدحو  ظفح  يارب  شتوکـس  هک  وا  ياعدا  دنامیم  هنیدـم  رد  رمع  رـسپ  رگا 
يزیچ دنتـشاد  اور  شردپ  هب  هک  يریقحت  ربارب  رد  وا  توکـس  داد ، ناشن  تفالخ  رما  هب  ار  دوخ  هقالع  بیترت  نیدب  تفریذـپ و  ار  هیواعم 

. داتفایم راک  هب  وا  هنایزات  دوبن  رگراک  هیواعم  ياطع  هک  ییاج  رد  دوبن . وا  ییوسرت  زج 
هدمآ ماش  هب  هصفح  شرهاوخ  روتـسد  هب  طقف  تفگ  دروآ و  هانگ  زا  رتدب  يرذـع  وا  دوب . هتفرگ  ارف  سرت  ار  تبیهرپ  نانمؤم  ریما  رـسپ  و 
. دوب هدرک  تواضق  قحب  ارهاظ  تسا  زجاع  شرسمه  نداد  قالط  زا  یتح  نوچ  درادن  ار  تفالخ  تقایل  وا  دوب  هتفگ  هک  شردپ  تسا .
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تقیقح هب  نورقم  الماک  هدوب  شدوخ  ناج  ظفح  يارب  وا  توکـس  هک  هملـسم  نب  بیبح  هراشا  رمع  رـسپ  عافد  رد  تفگ  دیاب  همه  نیا  اب 
نیا زا  ریغ  رگا  دروآیمن . رامـش  هب  هوقلاب  یبیقر  ار  وا  رگید  دشاب و  يدـیدهت  شیارب  دـناوتیمن  وا  هک  دـش  نئمطم  نونکا  هیواعم  تسا .

، درکیم مهارف  ار  دـیزی  شرـسپ  يدـهعتیالو  تامدـقم  هک  یماگنه  ادـعب  اّما  دادیم . ناشن  وا  هب  یتسـشبرض  مایا  نیا  رد  هیواـعم  دوب 
هب مه  ار  رمع  رـسپ  تسناوتیم  دـناسر ، لتق  هب  ار  همه  دـنریگ  رارق  شرـسپ  هار  رـس  رب  دادیم  لامتحا  هک  ار  یناسک  مامت  هک  هنوگناـمه 
راک نیا  هب  زین  ار  دوخ  نارـسپ  درک و  تعیب  دـیزی  اب  ییوگتفگ  چـیهیب  رمع  رـسپ  دوب ؛ تسرد  وا  يرواد  دـناسرب . لتق  هب  طاـیتحا  ظاـحل 

سیـسأت تساوـخرد  تعیب  زا  لـبق  مالّـسلا  هیلع  یلع  تموـکح  نارود  نوـچ  هک  تسین  یناـمز  نوـنکا  هـک  تـسنادیم  وا  « 1 . » تشاداو
یمالـسا تّما  رد  قافن  بجوم  تسا  نکمم  وا  لمع  هک  تشادن  ار  ینارگنلد  نیا  وا  نامز  نآ  رد  دریگ . رارق  وفع  دروم  دـنک و  ییاروش 

. دوش
نیا هک  داد  ناشن  دوخ  یماش  ناوریپ  هب  وا  دنتفریذپن . ار  وا  تفالخ  ياعدا  هنیدم  فارـشا  دنچ  ره  دوب  یگرزب  يزوریپ  هیواعم  يارب  حرذا 

رد و  دنهاگآان . فیعض و  یندم  فارشا 
______________________________

چیه رد  تسا . هدرک  مارح  هشیمه  يارب  ار  نانمؤم  ناردام  اب  جاودزا  دـنوادخ  هک  دنتـسنادیمن  دنتـشادن و  یهجوت  ( 52 بازحا / ، ) دیریگ
يرذالب تیاور  هب  هتبلا  تسا . هدـماین  یماـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  رـسمه  ناونع  هب  يرگید  هصفح  زا  مه  خـیرات  باـسنا و  ياـهباتک  زا  کـی 

ار تلصو  ود  نیا  یناتیاک  الامتحا  هدوب و  باطخ  نب  رمع  رسمه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ما  ص 339 ) ج 8 ، باسنا ، )
رمع رـسپ  هب  نآ  باستنا  رد  یکـش  چـیه  درادـن و  دوجو  عیـشت  هب  تیاور  نیا  لیامت  رب  لاد  ياهناـشن  چـیه  م ]. تسا . هدرک  طـلخ  مه  اـب 

تـسناوتیم یگداسب  دربیم  راک  هب  دوخ  عفن  هب  يرتشیب  کلک  زود و  رمع  رـسپ  رگا  هک  تسا  نیا  یناتیاک  تسرداـن  ـالماک  رظن  تسین .
. دنک بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  تیامح 

1 ص 134. ج 4 / تاقبط ، دعس  نبا  ( 1)
ص:395  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نب بعک  دنداد . رـس  ینامداش  زاوآ  صاع  ورمع  وا و  راتفر  زا  نایماش  دـش . دـهاوخن  مه  تروشم  نانآ  اب  یتح  هدـنیآ  یـسایس  مهم  روما 
هعدـخ وا  تسناد ؛ تسا  لثملا  برـض  وا  تمکح  هک  نامقل  راک  نوچ  ار  صاع  ورمع  هتخاس  دوخ  گنرین  نیا  هیواعم  رابرد  رعاش  لیعج 

«1 . » درک لطاب  دنک  مورحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ثاریم  زا  دبیرفب و  ار  هیواعم  دوب  هدرک  یعس  هک  ار  یسوم  وبا 
راکتبا نونکا  دیماجنا . هلحرم  نیرتدب  هب  رتمیخو و  زورب  زور  ناناملسم  نیب  یلخاد  ياهگنج  مالّسلا  هیلع  یلع  تموکح  رخآ  لاس  ود  رد 

زا مالّـسلا  هیلع  یلع  درکیم  اعدا  هیواـعم  هکنآ  دوجو  اـب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يودرا  رد  رایـسب  یگتفـشآ  مغر  هب  دوب . ناـیوما  اـب  لـمع 
ینارگن اب  دتـسرفب و  وا  يوس  هب  یمجاهت  يرکـشل  درکن  تأرج  دناهتـسناد  هفیلخ  ار  وا  طقف  تیمکح  يارجاـم  رد  هدـش و  علخ  تفـالخ 

. درکیم يراددوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  رکشل  اب  هلباقم  هنوگره  زا  یتح  رایسب 
ار وا  هک  یناسک  نتشک  مدرم و  هب  هناریگلفاغ  ياههلمح  هب  دشخب ، میکحت  ار  ناناملـسم  رب  قلطم  تموکح  يارب  دوخ  ياعدا  هکنآ  يارب 
رد لیابق  نارـس  هب  هک  ییاههوشر  اب  گنهآمه  هک  دوب  نآ  وا  فدـه  تخادرپیم . اهرهـش  بیرخت  تراغ و  دنتـشادن و  لوبق  تفـالخ  هب 

ناخروم دنک . فیعـض  جیردتب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تموکح  ياههیاپ  مدرم  ندناسرت  باعرا و  اب  تخادرپیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  يودرا 
ار ةاطرا  یبا  نب  رسب  هلمح  زج  هب  تسا ، هدرب  مان  لاس 39  ثداوح  لیذ  رد  ار  اهنآ  يربط  دناهداهن . مان  تاراغ »  » الک ار  اههلمح  نیا  میدق 

«2 . » نمی زاجح و  هب 
. داد يور  نآ  زا  لبق  یخیرات  رد  ای  لاس 40 و  رد  ای  همه  تسا  صخشم  نآ  خیرات  هک  یتاراغ 

هدـشن رکذ  نآ  خـیرات  هک  عیاقو  زا  یخرب  دـنچ  ره  دـشاب  هداد  يور  اـهتیلاعف  نیا  رد  یبسن  ياهفقو  لاس 39  ثداوح  رد  دـسریم  رظن  هب 
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. داد خر  لاس  نآ  رد  ارهاظ 
نامعن هلمح  الامتحا  هلمح  نیمود  داتفا »**« . قاـفتا  لاس 37  رد  و  تشذگ »*« . نآ  حرـش  هک  دوب  سیق  نب  كاحـض  هلمح  تراغ  نیلوا 

دنچ یتح  هیواعم  « 3 . » دوب يراصنا  ریشب  نب 
______________________________

ص 549. نیفص ، ۀعقو  يرقنم ، ( 1)
.3445 ص 3444 - ج 1 ، يربط ، ( 2)

ص 357. باتک ، نیمه  كر : * 
. تسا هدروآ  لاس 39  ثداوح  لیذ  رد  ار  هعقاو  نیا  يربط  ** 

هک تسا  دـقتعم  یـضعب  لوق  رب  انب  اما  درامـشیمرب ، موس  هبترم  رد  ار  نآ  فوع و  نب  نایفـس  شروی  زا  دـعب  ار  نامعن  هلمح  يرذالب  ( 3)
(. ص 447 ج 2 ، باسنا ؛  ) تسا هدوب  نایفس  هلمح  زا  شیپ  شروی  نیا 

ص:396  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نالتاق دنهاوخب  وا  زا  هک  دوب  هداتسرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  یغیلبت  تیرومأم  کی  رد  هریره  وبا  هارمه  ار  وا  نیفص  هعقاو  زا  شیپ  یهام 

فـص زا  هک  تسین  يرفن  راهچ  هس  زا  یکی  وا  ایآ  هک  دیـسرپ  وا  هب  ضارتعا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـگنه  نآ  رد  دـنک . میلـست  ار  ناـمثع 
رد دوب  هدش  هدنمرـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  میقتـسم  لاؤس  زا  ارهاظ  هک  نامعن  دندرک ؟ تفلاخم  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دندش و  ادج  دوخ  مدرم 
زج مالّـسلا  هیلع  یلع  يأر  رگا  دنک و  رارقرب  حلـص  هیواعم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیب  هک  تسا  هدمآ  دـیما  نیا  هب  طقف  وا  هک  تفگ  باوج 

مالّسلا هیلع  یلع  دزن  « 1  » یهام کی  نامعن  تشگرب  ماش  هب  یلاخ  تسد  اب  هریره  وبا  نوچ  دنامیم . مالّسلا  هیلع  یلع  دزن  رد  وا  تسا  نیا 
، یبحرا بعک  نب  کلام  گـنچ  هب  رمتلا  نیع  رد  اـّما  تخیرگ . وا  دزن  زا  هناـیفخم  سپـس  تسوا . ناراـی  زا  هک  درک  دومناو  نینچ  دـنام و 

. دوش ایوج  وا  هرابرد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رظن  تساوخیم  ادتبا  کلام  داتفا . مالّسلا  هیلع  یلع  لماع 
یلع جارخ  رازگراک  هک  يراصنا  بعک  نب  هظرق  اب  کلام  دـسیونن . همان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  وا  باب  رد  هک  داد  دـنگوس  ار  وا  نامعن  اـّما 

زا هک  داد  تصرف  وا  هب  زور  ود  کلام  دـنک . رارف  یمارآ  هب  ات  راذـگب  ار  وا  تفگ  هظرق  درک . تروشم  دوب  یلاوح  نامه  رد  مالّـسلا  هیلع 
. دز دهاوخ  ار  شندرگ  دنیبب  ار  وا  تلهم  نآ  زا  دعب  رگا  هک  درک  دیدهت  ار  وا  دوش و  رود  اجنآ 

، دـشاب تارف  لـحاوس  رد  گـنج  بلطواد  هک  تساوخیم  يدرم  « 2  » سیق نب  كاحـض  هلمح  زا  دـعب  یهام  هس  ود  هیواـعم  هک  یماـگنه 
درک و وا  هارمه  درم  رازه  ود  هیواعم  دریگب . ار  دوخ  ماقتنا  بعک  نب  کلام  زا  تساوخیم  ارهاظ  دـش و  راـک  نیا  هداـمآ  ریـشب  نب  ناـمعن 

دنک تراغ  ار  تارف  لحاس  مدرم  طقف  و  « 3 . » دنکن هلمح  اهناگداپ  هب  و  دزیهرپب ، تاعامج  زا  دنک و  بانتجا  اهرهـش  زا  هک  درک  شرافس 
یـصخرم رد  نانآ  رتشیب  یلو  درم ، رازه  اب  دوب  یناگداپ  هدـنامرف  اجنآ  رد  بعک  نب  کلام  دیـسر و  رمتلا  نیع  هب  نامعن  ددرگزاب . دوز  و 

هب دندوب و 
______________________________

تسین تسرد  نیا  و  دنکیم . رکذ  ارهشا )  ) یهام دنچ  ار  نآ  ص 445 ) ج 2 ،  ) باسنا يرذالب  و  ص 447 ) تاراغلا ،  ) یفقث تایاور  ( 1)
( ارهش  ) هام کی  ص 302 ) ج 2 ، حرـش ،  ) دـیدحلا یبا  نبا  تیاور  هب  نیا  هیبش  تیاور  دوب . نایماش  هارمه  نیفـص  گنج  رد  ناـمعن  نوچ 

. تسا هدش  لقن 
دعب  » دیاب تسانعمیب و  هک  هدـش  لقن  کلذ » لبق  ( » ص 303 ج 2 ، حرش ،  ) دیدحلا یبا  نبا  و  ص 449 ) تاراغلا ،  ) یفقث تیاور  رد  ( 2)
هلمح زا  دعب  هام  هس  ود  نامعن  هلمح  رگا  كاحـض . هلمح  هن  دشاب  نامعن  یعقاو  هلمح  هب  هراشا  کلذ »  » زا روظنم  هکنیا  ای  و  دشاب . کلذ »

. دشاب هداد  خر  لاس 38  رخآلا  عیبر  ای  لوالا  عیبر  رد  دیاب  هلمح  نیا  دوبیم  كاحض 
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ص تاراغلا ،  ) یفقث و  ۀحلـسم ] یلع  ریغی  نا ال  و  دـنکن *[  هلمح  اـهناگداپ  هب  تسا : هدرک  لـقن  ص 446 ) ج 2 ، باسنا ، ، ) يرذـالب ( 3)
[. ۀحلسم یلع  ّالا  ریغی  نا ال  و  دنک *[  هلمح  اهناگداپ  هب  طقف  تسا : هدرک  تیاور  ( 449

ص:397  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هقطنم ات  تارف  لحاوس  رد  جارخ  رازگراک  هک  يدزا ، میلـس  نب  فنخم  زا  کلام  دـندوب ، وا  اـب  « 1  » درم دصکی  طقف  دـندوب و  هتفر  هفوک 

یماگنه بش  لیاوا  رد  نانآ  داتسرف . وا  يرای  هب  نت  اب 50  ار  نمحرلا  دبع  ای  هللا  دبع  شرـسپ  فنخم  تساوخ . کمک  دوب ، لئاو  نب  رکب 
دندرک روصت  نایماش  دننک . عفد  ار  رمتلا  نیع  رب  نایماش  هلمح  ماگنه  نآ  ات  دندوب  هتسناوت  تمحزب  شنارای  کلام و  هک  دندیسر  اجنآ  هب 

زا رفن  هس  وا و  نارای  زا  یکی  درک و  گـنج  هب  ضیرحت  ار  ناـنآ  کـلام  دنتـسشن . بقع  تسا و  هار  رد  نمـشد  زا  يداـیز  یکمک  يورین 
نانآ لابند  هب  نیرـسنق  ات  وا  داتـسرف و  نامعن  بیقعت  هب  ار  ییاط  متاح  نب  يدع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدش  تیاور  دـندش . هتـشک  نایماش 

«2 . » تشگرب اجنآ  زا  تفر و 
زا هک  داتـسرف  تارف  برغ  رد  هوامـس  يارحـص  هب  ار  یبلک - ردـجا  رماع  ینب  زا  یبلک - يرماع  لوحکم  نب  ریهز  هیواعم  رگید  ینامز  رد 

ار نانآ  هک  دوب  راودیما  تشاد ، نایبلک  اب  یببس  يدنویپ  هک  هیواعم ، دندوب و  نایبلک  زا  هیحان  نیا  نانیشنارحص  رتشیب  دناتسب . تاکز  نانآ 
یعجشا و هللا  دبع  نب  رفعج  ياهمان  هب  رفن  هس  دش  هاگآ  وا  تکرح  نیا  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دروآرد . دوخ  تموکح  غوی  ریز 

یناسک مان  دوب و  وا  بتاک  سالج  داتسرف و  ار  یبلک  بانج  نب  يدع  ینب  زا  ریمع  نب  سالج  ّدو و  دبع  ینب  زا  یبلک  هبـشع  نب  « 3  » ةورع
هب بلک  نیمزرـس  رد  نانآ  تشونیم . دـنتخادرپیم  تاکز  وا  هب  دـندوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعاطا  رد  هک  ار  لـئاو  نب  رکب  ناـیبلک و  زا 

دیسر و تداهش  هب  هللا  دبع  نب  رفعج  تخاس . مزهنم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رکشل  ریهز  تفرگرد  تخـس  یگنج  ناشنایم  دندروخرب و  ریهز 
ناـیبلک دوـخ  موـق  زا  هدیـسرت و  هک  درک  مهتم  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشگزاـب . مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  هبـشع  نبا  تـخیرگ . سـالج 

دوخ بسا  رب  ار  وا  هبـشع  نبا  رب  يزوریپ  زا  سپ  ریهز  عـقاو  رد  دز . شاهّرد  اـب  ار  وا  مشخ  تلاـح  رد  تسا و  هتخیرگ  هدرک و  يرادـبناج 
. دننک بارخ  ار  شاهناخ  داد  روتسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفر  هیواعم  دزن  هب  درک و  كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هبـشع  نبا  نوچ  دوب . هدناشن 

رد تشگزاب  هفوک  هب  ماجنارس  سالج 
______________________________

و اهوحن » وا  ۀـئام  الا  هعم  یقب  کی  ملف   » تسا هدرک  لـقن  ص 449 ) تاراـغلا ،  ) یفقث دـندوب *[  وا  هارمه  رفن  طقف 30  یفقث  لـقن  هب  ( 1)
مقر 30 هدنـسیون  تسین  مولعم  و  اهنم » رثکا  یف  ناک  دق  ۀـئام و  یف  بعک  نب  کلام  اهب  : » تسا هتـشون  ص 446 ) ج 2 ، باسنا ،  ) يرذالب

.[ تسا هدروآ  اجک  زا  ار  رفن 
.459 ص 445 - تاراغلا ، یفقث ، ص 3444 ؛ ج 1 ، يربط ، 448 ؛ ص 445 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

(. ص 463 تاراغلا ،  ) تسا هدش  لقن  ورمع  ةورع ، ياج  هب  یفقث  تیاور  رد  ( 3)
ص:398  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دوب هدرک  ضوع  یناپوچ  هنیمشپ  سابل  اب  ار  دوخ  زخ  هبج  هک  یلاح 
اب هن  نانآ  دیآرب . لدنجلا  ۀمود  نایبلک  نتخاس  عیطم  ددص  رد  هک  تخادـنا  عمط  هب  ار  هیواعم  الامتحا  هوامـس  نایبلک  نیب  رد  يزوریپ  نیا 

. هیواعم اب  هن  دندوب و  هدرک  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع 
ملسم دنتفریذپن و  ار  نآ  نایبلک  اّما  دریگب . ار  ناشلام  تاکز  دناوخب و  وا  زا  تعاطا  هب  ار  ناشیا  هک  داتسرف  ار  يّرم  هبقع  نب  ملسم  هیواعم 

یهدنامرف يارب  دوخ  ياج  هب  ار  یکی  تفگ  وا  هب  دناوخ و  ارف  رمتلا  نیع  زا  ار  بعک  نب  کلام  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک . هرـصاحم  ار  نانآ 
دعب زور  تفرگرد و  هجیتنیب  یگنج  دندرک . ریگلفاغ  ار  ملـسم  نانآ  داتـسرف . لدـنجلا  ۀـمود  هب  راوس  رازه  اب  ار  وا  دـنک و  نییعت  ناگداپ 

رارـصا نانآ  اّما  دـناوخ ، ارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  دـنام و  اجنآ  رد  يزور  دـنچ  بعک  نب  کلام  دـنتفر . اـجنآ  زا  ناـیماش 
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«2 . » دیدرگزاب يریگهجیتن  نودب  کلام  درک و  دنهاوخن  تعیب  یسک  اب  نانآ  دننکن  قافتا  ماما  کی  رب  مدرم  همه  ات  هک  دندیزرو 
«3  » لاس 39 رد  الامتحا  هیواعم  دجنسب . ار  زاجح  عضو  تفرگ  میمـصت  هیواعم  دوب و  هدیافیب  ابیرقت  قارع  نیرهنلا و  نیب  هب  نایماش  هلمح 
هک هیداب  مدرم  زا  سک  ره  هب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  داتـسرف و  ءامیت  هب  رفن  دصتفه  رازه و  کی  اب  ار  يرازف  ۀمکح  نب  ةدعـسم  نب  هللا  دبع 

هنیدم هب  ءامیت  زا  دزیرب . ار  شنوخ  درک  يراددوخ  روتسد  زا  هک  ره  دناتـسب و  تعیب  مدرم  زا  هیواعم  يارب  دریگب و  ار  وا  تاکز  درذگیم 
. دندش وا  هارمه  هرازف  زا  يدایز  مدرم  و  دسیونب . هیواعم  يارب  ار  شراک  هشقن  تایلمع و  حرش  زور  ره  دنک و  نینچ  دورب و  هکم  و 

زا زین  يدایز  مدرم  داتـسرف . هدعـسم  نبا  بیقعت  هب  رایـسب  يورین  اـب  ار  يرازف  ۀـبجن  نب  ّبیـسم  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  نیا  نوچ 
ات دـنتخادرپ و  گنج  هب  گنردیب  نانآ  دیـسر . هدعـسم  نبا  هب  اجنآ  رد  تفر و  ءامیت  هب  بانج  زا  وا  دـندش . هارمه  وا  اب  يرازف  ناـشیوخ 

مه اب  هاگماش 
______________________________

.466 ص 465 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ؤرما نارتخد  اب  رمع  تفالخ  نارود  رد  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  شنارسپ  یلع و  . 464 ص 462 - تاراغلا ، یفقث ، . 467 نامه ، ( 2)

زین ر ك: . 195 ص 194 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دندوب هدرک  جاودزا  یبلک  سوأ  نب  يدع  نب  سیقلا 
ص تاراـغلا ، یفقث ، رد  راتـساریو  تشادداـی  ر ك :  ) دوب لدـنجلا  ۀـمود  رد  ناـیبلک  سیئر  ناـمز  نیا  رد  سیقلا  ؤرما  ارهاـظ  تسویپ 4 )

(. 817 - 815
عاـمتجا زا  شیپ  هیواـعم  هک  تسا  دـیعب  تروـص  ره  رد  تـسا . هدرک  رکذ  لاـس 39  ار  هعقاو  نیا  خـیرات  ص 3446 ) ج 1 ،  ) يربـط ( 3)

لاس 39 جح  رد  تعامج  تماما  رس  رب  فالتخا  زا  شیپ  الامتحا  هلمح  نیا  دشاب . هداد  ار  هنیدم  هکم و  هب  هلمح  روتسد  حرذا  رد  نامکح 
. دوب

ص:399  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
قیوشت رارف  هب  ار  وا  دشکب و  ار  دوخ  هلیبق  مه  ردارب  تشادن  دصق  اّما  درک ، یمخز  ار  وا  دز و  هدعسم  نبا  هب  تبرض  هس  ّبیسم  دندیگنج .

؛ دـندرک تراغ  نایودـب  ار  تاکز  نارتش  دـنتخیرگ . ماش  يوس  هب  هیقب  دـندرب و  هانپ  ءاـمیت  هعلق  هب  شناـهارمه  رتشیب  هدعـسم و  نبا  درک .
. دـندز شتآ  ار  نآ  دنتـشابنا و  راوـید  فارطا  رد  یمزیه  سپـس  دـنتفرگ . رارق  هرـصاحم  رد  زور  هس  دـندوب  هدرب  هاـنپ  هعلق  هب  هـک  ینادرم 

ّبیـسم میاوت » موق  زا  ام  ّبیـسم  يا  : » دـندز دایرف  دنتـسیرگن و  ّبیـسم  هب  هعلق  يالاب  زا  دـندوب  وربور  تکـاله  رطخ  اـب  هک  يرازف  نادرم 
هک تفگ  ّبیـسم  هب  يرازف  بیبش  نب  نمحرلا  دبع  « 1 . » دننک رارف  ماگنه  بش  نانآ  هک  داد  یبیترت  دـننک و  شوماخ  ار  شتآ  داد  روتـسد 

. يدرک تنایخ  نینمؤملا  ریما  هب  نمشد  رطاخ  هب  وت  تفگ : نمحرلا  دبع  تفریذپن  ار  نآ  وا  نوچ  دننک و  تکرح  نانآ  بیقعت  يارب 
ار وا  دوب  هدرک  يرادـبناج  دوخ  موق  زا  دـح  زا  شیب  هکنیا  يارب  درک و  دـنب  رد  ار  ّبیـسم  يزور  دـنچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرذالب  لـقن  هب 
هب ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـّما  دـندرک ، تعافـش  وا  زا  هفوک  فارـشا  تساوخ و  ترذـعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ّبیـسم  « 2 . » درک شنزرس 

رارق وا  دامتعا  وفع و  دروم  دناوخ و  ارف  دوخ  هب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ادعب  درک . ینادنز  ار  وا  ياهدع  لقن  هب  تسب و  دجـسم  رد  ینوتس 
. درک هفوک  زا  تاکز  نتفرگ  رومأم  يدنک  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  اب  هارمه  ار  وا  تفرگ و 

«3 . » درک رایسب  نیسحت  ار  ود  ره  و  تفاین ، نانآ  هیلع  رب  يزیچ  درک و  یگدیسر  نانآ  باسح  هب  یتدم  زا  سپ 
______________________________

فاکش زا  هک  داد  هزاجا  نانآ  هب  نونکا  دوب  هدیگنج  نایماش  اب  هناعاجش  رتشیپ  هک  يرازف  ءامـسا  نب  نمحرلا  دبع  يرذالب ، لقن  رب  انب  ( 1)
. تشاذگزاب زاب  ار  رهش  هب  نانآ  رارف  هار  دنزیرگب و  راوید 

زا ناناملسم  هک  دوب  یناریـسا  ءزج  یکدوک  رد  هللا  دبع  تشادن . يرازف  هدعـسم  نب  هللا  دبع  هب  ینادنچ  هقالع  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارهاظ  ( 2)
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. دیشخب مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  یمالغ  ناونع  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  دندوب و  هتفرگ  هرازف 
رد وا  ههبج  رد  تسویپ و  هیواعم  هب  وا  اـّما  دـندرک . تیبرت  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  شرـسمه  وا و  درک و  دازآ  ار  وا  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف 

(. ص 41 ج 14 ، رصتخم ، روظنم ، نبا   ) دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نانمشد  نیرتتخسرس  زا  هک  هدش  لقن  و  دیگنج . نیفص 
لقن هب  ص 3447 ) ج 1 ،  ) يربط ص 3447 ) ج 1 ،  ) يربط . 3447 ص 3446 - ج 1 ، يربط ، . 451 ص 449 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

زا تفر و  هلجد  يوس  هب  اصخش  لاس 39  رد  هیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ف 118 )  ) یکم هکیلم  یبا  نبا  زا  وا  رـشعم و  وبا  زا  يدقاو ،
یبیسآ نودب  تسناوت  هک  دنادیم  هیواعم  تردق  قوش و  هرابرد  مهم  یتیاور  نتم ، فعض  مغر  هب  ار ، ثیدح  نیا  یناتیاک  تشگرب . اجنآ 

هرـصب و مه  دیاش  هفوک و  هب  وا  تردق  هزوح  هک  درامـشیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تموکح  فعـض  زا  دراذگب و  اپ  ریز  ار  نیرهنلا  نیب  مامت 
يربخیب زا  یناشن  تسا و  بذک  یثیدح  نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  (. 290 ص 289 - ج 10 ، مالسا ، خیرات   ) دوب هدش  دودحم  سراف 

يوار
ص:400  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ندناسانـش تیمـسر  هب  يارب  دـمآرب  ددـص  رد  لاـس 39  رخاوا  رد  دــش  سویأـم  زاـجح  رد  شذوـفن  شرتـسگ  زا  هـکنآ  زا  سپ  هیواـعم 
هنیدم زا  شیب  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیرید  نانمشد  نایشیرق ، هاگداز  هکم  رهـش  درکیم  روصت  وا  دنک . يرادربهرهب  جح  مسارم  زا  شتموکح 

دوب ماش  لامش  رد  شرکـشل  ناریما  زا  هک  ار  يواهر  یجحذم  هرجـش  نب  دیزی  وا  دنـشاب . وا  اب  يراکمه  هب  لیام  زاجح  رگید  ياهرهـش  و 
وا هب  هیواعم  دوب . هدیگنج  هیواعم  فص  رد  نیفـص  گنج  رد  دوب و  نامثع  رادتـسود  تخـس  اّما  سرتادخ  يدرم  دیزی  دـناوخ . ارف  یناهنپ 
زا تسا  يدرم  اجنآ  یلاو  متـسرفیم . تسا  هداتفا  رود  نم  زا  هک  یتضیب )  ) مهاگداز هریـشع و  ادـخ و  مرح  ناـنکاس  رـس  رب  ار  وت  : » تفگ
هب دـیاب  وت  تسادـخ . هب  یکیدزن  وت و  لد  ام و  لد  يافـش  ببـس  وا  زا  ماقتنا  دـناهتخیر . ار  وا  نوخ  هک  تسا  یناسک  زا  ناـمثع و  نـالتاق 

تباجا رگا  نک . توعد  اـم  زا  يوریپ  تعاـطا و  هب  ار  اـهنآ  دـید . یهاوخ  دـناهدمآ  جـح  يارب  هک  ار  یمدرم  اـجنآ  رد  يور و  هکم  يوس 
ماهتفگ هچنآ  ات  زادرپم  گنج  هب  یلو  مهذبان )  ) نک گنج  مالعا  نانآ  هب  دنتفریذپن  رگا  دریذپب و  نانآ  زا  رادـب و  نانآ  زا  تسد  دـندرک ،

جح روما  ناوخب و  زامن  مدرم  اب  سپس  مناشیا . ياقب  ناهاوخ  نم  دنتسه و  نم  هریشع  لصا و  نانآ  اریز  یـشاب ، هتفگ  ییوگب  ناشیا  هب  هک 
«1 .« » ریگ هدهع  هب  ار 

هللا دـیبع  نارـسپ  دوـبن . میهـس  ناـمثع  نتـشک  رد  هللا  دـیبع  هللا و  دـبع  شناردارب  زا  شیب  هکم ، رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلاو  ساـبع  نب  مـثق 
رد الک  مشاه  ینب  هکنآ  رب  ینبم  يوما  تاغیلبت  یلک  دنور  دندیسریم . لتق  هب  هاطرا  یبا  نب  رسب  تسد  هب  هیواعم و  روتسد  هب  تسیابیم 

مارح هام  رد  تنوشخ  لامعا  زا  وا  نیا  دوجو  اب  دوب . هتفیرف  زین  ار  هرجش  نب  دیزی  دوب و  هدیـسر  رمث  هب  نونکا  دندوب  کیرـش  نامثع  نوخ 
مدرم نتسویپ  يارب  ددنسپیم  دوخ  هک  هنوگنآ  هک  دورب  اجنآ  هب  تسا  رضاح  یتروص  رد  تفگ  هیواعم  هب  وا  دیـسرتیم . ادخ  مرح  رد  و 

دوشیمن یـضار  ناهانگیب  لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  مدرم و  نتـشک  و  مشغ )  ) تنوشخ هب  زج  هیواعم  رگا  درادرب و  مدـق  هیواـعم  هب 
هارمه ار  رفن  رازه  هس  وا  مدونـشخ . وت  هار  زا  هک  ورب  دوخ  هار  هب  تفگ : دـمآ و  هاتوک  هیواعم  دـشاب . رگید  یـسک  يوجتـسج  رد  یتسیاـب 

دیزی
______________________________

هک يدایز  تیمها  هب  هجوت  اب  دناهدادن . هیواعم  تکرح  نیا  زا  يربخ  چیه  یفوک  نایوار  تسا . هرود  نیا  رد  قارع  ماش و  هرابرد  يزاجح 
رارق رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هدـیرخ و  ناج  هب  يرطخ  نینچ  وا  هک  تسین  لوبق  لباق  دوب  لـئاق  دوخ  یـصخش  تینما  ظـفح  يارب  هیواـعم 

. دشاب هداد 
.505 ص 504 ، تاراغلا ، یفقث ، ( 1)

ص:401  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
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اجنآ زا  يرقلا و  يداو  هب  دنتشذگ  نمشد  هنیدم  رانک  زا  نانآ  دندوبن . هاگآ  دوخ  دصقم  زا  ماش  زا  جورخ  زا  شیب  مادک  چیه  هک  داتـسرف 
. دندش هکم  دراو  هجح  يذ  مهد  رد  و  دندیسر ، هفحج  هب 

درکیم ناشدـیدهت  هک  يرطخ  زا  ار  نانآ  دروآ و  درگ  ار  هکم  مدرم  دـش ، هاـگآ  هفحج  هب  ناـیماش  دورو  زا  ساـبع  نب  مثق  هک  یماـگنه 
سک چـیه  نوچ  دـنام و  شوماخ  ینامز  دـننک ؟ هلباقم  نمـشد  اب  وا  هارمه  دنرـضاح  ایآ  هک  دـنیوگب  هدرپیب  نانآ  تفگ  تخاس و  هاگآ 

نب ۀبیـش  دنک ، كرت  ار  رهـش  هک  دش  هدامآ  نوچ  دمآ و  دورف  ربنم  زا  و  دیتفگ ، ینـشورب  دـیتشاد  لد  رد  هچنآ  تفگ : مثق  تفگن ، يزیچ 
رـسپ وا و  اـب  تعیب  رب  مدرم  هـک  تخاـس  نـئمطم  ار  وا  تساـخاپب و  « 1  » دوـب هبعک  بجاـح )  ) رادهدرپ هک  يردـبع ، هحلط  یبا  نب  ناـمثع 

دنکیم اهر  ار  هکم  هک  درک  دیکأت  تشادن و  نانیمطا  نانآ  هب  مثق  اّما  دننکیم . تعاطا  وا  نامرف  زا  دنتسه و  یقاب  نینمؤملا  ریما  شیومع 
نوچ درک ، هکم  رد  ندنام  هب  بیغرت  ار  ریما  دیسر و  هنیدم  زا  مثق ، ناتسود  زا  يراصنا ، يردخ  دیعس  وبا  هاگنآ  دربیم . هانپ  ياهرد  هب  و 

لیـسگ هکم  هب  سیق  نب  لـقعم  يرادرـس  هب  يرکـشل  ناـیفوک  هک  دینـش  یقارع  ناـناگرزاب  ناـیجاح و  زا  دوب  هنیدـم  رد  زونه  هک  یناـمز 
یهورگ نمشد  هک  داد ، ربخ  وا  هب  یلع  سوساج  هک  دوب  هدمآ  نآ  رد  هک  داد  ناشن  دیعس  وبا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ياهمان  مثق  دناهدرک .

زاجح زا  ار  نانآ  ات  هداتـسرف  سیق  نب  لقعم  اب  هارمه  ار  یعمج  مالّـسلا ، هیلع  یلع  وا ، و  دـننک . لالخا  جـح  رما  رد  ات  هداتـسرف  هکم  هب  ار 
. دسرب وا  ات  دتسیاب  نمشد  ربارب  رد  مکحم  دنک و  يرادیاپ  هک  دوب  هداد  روتسد  مثق  هب  دنار و  نوریب 

دنریگیم و یشیپ  لقعم  رکـشل  رب  نایماش  هک  دوب  هتـسناد  وا  اریز  لصاح ، هچ  همان  نیا  زا  تفگ  وا  هب  مثق  دناوخ ، ار  همان  دیعـس  وبا  نوچ 
وا شمدرم  شماما و  هک  دنامب  هکم  رد  هک  درک  قیوشت  ار  وا  دیعـس  وبا  اّما  دیـسر . دهاوخن  هکم  هب  جح  مسارم  نتفای  نایاپ  زا  شیپ  لقعم 

هدرمـش مرتحم  مرح  مالـسا  زین  تیلهاج و  نارود  رد  اریز  درک ، دـهاوخ  گنرد  مرح  هب  هلمح  رد  نمـشد  هّتبلا  درک . دـنهاوخ  نیـسحت  ار 
. دنامب هکم  رد  تفرگ  میمصت  مثق  اذل  دوب . هدش 

ام و راک   » ضرعتم هک  یسک  رگم  دنناما  رد  یگمه  مدرم  هک  دهدرد  ادن  وا  يدانم  داد  روتسد  دش  هکم  دراو  هرجـش  نب  دیزی  هک  یماگنه 
نیا زا  فرط  ود  ره  دنتخادرپ . دمآ  تفر و  هب  هورگ  ود  نیب  حلص  يرارقرب  يارب  ناحلاص  هباحص و  راصنا ، شیرق ، دوش . ام » هطلس 

______________________________

. دندوب نایجاح  هیاقس )  ) بآ نیمأت  يدصتم  مشاه  ینب  دندوب و  هبعک  هناخ  رادهدرپ  یتنس  روط  هب  رادلا  دبع  ینب  ( 1)
ص:402  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

يّرش بجوم  تساوخیمن  اسراپ و  دوب  يدرم  هکنآ  يارب  دیزی  تشادن و  دامتعا  هکم  مدرم  هب  هکنآ  يارب  مثق  دندش - دونـشخ  داهنـشیپ 
. دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دشاب و  زامن  رد  مدرم  تعامج  ماما  هک  دناهداتـسرف  ار  وا  هک  تفگ  هکم  مدرم  هب  دیزی  دوش . مرح  رد 

زامن یلاو  اب  هک  دنرادن  تسود  زین  شنارای  وا و  و  دناوخب . زامن  وا  اب  هک  دهاوخیمن  درادن و  شوخ  ار  وا  ندـمآ  یلاو  هک  دوب  هتـسناد  وا 
وا دریذپن  ار  داهنشیپ  نیا  مثق  رگا  دننک . باختنا  دوخ  ار  تعامج  ماما  مدرم  وا و  هن  دنک و  تماما  زامن  رد  مثق  هن  دهاوخیم  رگا  دنناوخب .

هکم رد  يروای  چیه  وا  نوچ  دتـسرفب ، ماش  هب  دنک و  ریگتـسد  ار  وا  دناوتیم  دهاوخب  رگا  هک  درک  دیدهت  تفریذـپ و  دـهاوخن  ار  نآ  زین 
وا دندیزگرب و  تماما  هب  ار  نامثع  نب  ۀبیش  مدرم  تفریذپ . ار  وا  داهنـشیپ  مثق  داد و  رارق  رواد  یجنایم و  ار  يردخ  دیعـس  وبا  دیزی  درادن .

تـشگزاب زا  دندیـسر و  هکم  هب  جـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  شناراوس  لقعم و  تشگزاب . ماش  هب  نآ  زا  سپ  دـیزی  درازگ . زاـمن  ناـشیا  اـب 
. دندوب هتفر  هیقب  دندرک و  ریـسا  دندوب  هدنام  بقع  هک  ار  نانآ  زا  رفن  هد  يرقلا  يداو  رد  دنتخادرپ . نانآ  بیقعت  هب  دندش و  هاگآ  نایماش 

«1 . » تشگزاب هفوک  هب  شناریسا  اب  هارمه  لدنجلا  ۀمود  هار  زا  لقعم  تشگنزاب . گنج  يارب  اّما  دش ، هاگآ  ربخ  نیا  زا  هرجش  نب  دیزی 
دیزی رکشل  رادولج  رتشیپ  هک  یخونت ، ریمن  نبا  ثراح  هب  وا  دیآرب . ریـسا  هد  نیا  يدازآ  ددص  رد  هک  دنتفرگ  تخـس  وا  رب  هیواعم  ناوریپ 
نیفص هار  زا  ثراح  دریگب . تراسا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  نت  دنچ  درب و  هلمح  ایلع  نیرهنلا  نیب  هب  هک  داد  روتسد  دوب  هرجش  نب 

. تفرگ تراسا  هب  دندوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هک  ار  بلغت  ینب  زا  نت  تشه  اجنآ  زا  تفر و  اراد  هب 
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دازآ ار  رفن  دنچ  نیا  هک  دندرک  اضاقت  نونکا  دندنویپب ، هیواعم  هب  ات  دندوب  هدنادرگ  يور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  البق  هک  نایبلغت  زا  نت  دنچ 
بلغت ینب  فارـشا  زا  یکی  لعو ، نب  هبتع  دندش . فرـصنم  هیواعم  زا  يوریپ  زا  زین  نانآ  درک  عانتما  نانآ  يدازآ  زا  هیواعم  نوچ  دـننک و 
میاـنغ درب و  هلمح  ماـش  مدرم  رب  تشذـگ و  تارف  زا  جـبنم  لـپ  لـحم  زا  دروآ و  درگ  ار  دوخ  نادرم  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناراـی  زا  هک 

هک هنوگنامه  هدرک  تراغ  ار  مدرم  وا  هک  درک  اعدا  ناوارف  رورغ  اب  دورس و  هیواعم  يارب  زیمآضارتعا  يرعش  تفرگ و  نانآ  زا  يرایـسب 
هدرک ار  راک  نیا  رخص  رسپ 

______________________________

ص ج 1 ، يربط ، 45 ؛ ص 38 - ج 4 ، حوـتف ، مثعا ، نبا  464 ؛ ص 461 - ج 2 ، باسنا ، يرذـالب ، 512 ؛ ص 504 - تاراـغلا ، یفقث ، ( 1)
.3448

ص:403  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » تفریذپ ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  دننک و  هلدابم  ار  ناریسا  هک  درک  تساوخرد  داتسرف و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ياهمان  هیواعم  دوب .
هیواعم هک  دیـشکن  لوط  یهام  کی  زا  شیب  اّما  درک . دهاوخن  يرگید  هلمح  هیواعم  ناریـسا  هلدابم  زا  دعب  هک  درک  رکف  مالّـسلا  هیلع  یلع 
تیاور هب  انب  « 2 . » درک رابنا  هناور  تراغ  لتق و  يارب  ناوارف  گرب  زاس و  نارگ و  يرکـشل  اب  ار  يدـماغ  يدزا  لّفغم  نب  فوع  نب  نایفس 

هب ات  ریگ  شیپ  رد  ار  تارف  راـنک  منک . رازراـک  هناور  نارگ  يرکـشل  اـب  ار  وت  مهاوخیم  : » تفگ دـناوخ و  ارف  ار  وا  هیواـعم  نایفـس  دوخ 
ورب دوبن  یعفادم  مه  رابنا  رد  رگا  یسر و  رابنا  هب  ات  ورب  نانچمه  یتفاین  رگا  نک و  هلمح  نآ  رب  یتفای  يرکشل  اجنآ  رد  رگا  یـسرب . تیه 
هفوک هب  هک  تسا  نانچ  يزاتب  نیادـم  رابنا و  مدرم  رب  رگا  هک  نادـب  يوش . کیدزن  هفوک  هب  ادابم  و  درگزاب ؛ هاگنآ  یـسر و  نیادـم  هب  ات 

نیا زا  هک  ار  نانآ  و  دنکیم . ریلد  دنراد  لیامت  ماش  يوس  هب  هک  ار  یناسک  دـناسرتیم و  ار  قارع  مدرم  اهتراغ  لتق و  نیا  ياهدرک ، هلمح 
فلاخم دوخ  هدیقع  اب  ار  هک  ره  نک و  شناریو  يدیـسر  هک  اتـسور  ره  هب  داد : روتـسد  وا  هب  و  دناوخیم ». ارف  ام  دزن  هب  دـنکانمیب  اهتراغ 

«3 . » دروآیم درد  هب  ار  اهلد  تسا و  لتق  دننامه  زین  راک  نیا  هک  نک  جارات  یتفای  هچ  ره  شکب و  یتفای 
وا ندش  کیدزن  ربخ  هک  يروشک  يرکشل و  نامدرم  مامت  هک  درک  هدهاشم  دیسر  تارف ، دور  یبرغ  لحاس  رب  عقاو  تیه ، هب  یتقو  نایفس 

یلاخ زین  ار  اجنآ  تشذگ و  تارف ، یبرغ  لحاس  رب  عقاو  ادودنص ، رب  وا  دناهتفر . بآ  يوس  نآ  هب  هتفگ و  كرت  ار  رهـش  دندوب  هدینـش  ار 
. دیسر تارف  یقرش  تمس  رد  رابنا  هب  ات  تفر  شیپ  هب  نانچمه  وا  تفای . هنکس  زا 

زا نت  دنچ  زا  نایفس  داتـسیا . وا  ربارب  رد  دمایب و  يرکب ، ناّسح  نب  سرـشا  اجنآ ، ناگداپ  هدنامرف  دندوب و  هدناسرت  وا  زا  زین  ار  رابنا  مدرم 
ادـتبا وا  دـناهدش . هدـنکارپ  ناشرتشیب  یلو  دـنناگداپ  رد  رفن  دـصناپ  هک  تسناد  درک و  لاؤس  ناگداپ  هّدـع  هّدـع و  هرابرد  اتـسور  ناناوج 

دوب هاگآ  نمشد  رکشل  ینوزف  زا  هک  سرشا  درک . گنج  هناور  ار  ناراوس  سپس  ناگدایپ و 
______________________________

مثعا نبا  تیاور  هب  ص 319 . ج 3 ، لماک ، ریثا ، نبا  47 ؛ ص 45 - ج 4 ، حوـتف ، مثعا ، نبا  470 ؛ ص 469 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
. هیواعم هن  درک ، ار  ناریسا  هلدابم  تساوخرد  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  ادتبا 

. دشاب هداتفا  قافتا  لاس 40  ناتسبات  رد  دیاب  ارهاظ  فوع  نب  نایفس  هلمح  تیاور  نیا  ساسا  رب  ص 47 . ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  ( 2)
.467 ص 464 - تاراغلا ، یفقث ، ( 3)
ص:404  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

شنارای زا  نت  یـس  هارمه  وا  دور . رد  هب  هیرق  نیا  زا  میدربن  رد  اهنآ  اب  ام  ات  دنک ، رادید  ادـخ  اب  دـهاوخیمن  هک  ره  تفگ : ار  دوخ  نارای 
رد ماش  هار  باتش  اب  درک و  راب  دوبر و  ار  همه  ناشندرگ  دبندرگ  نانز و  ياپ  لاخلخ  یتح  دوب  رابنا  رهش  رد  ار  هچ  ره  نایفس  دش . هتـشک 
نآ اـب  یگنج  ناـمز  نآ  اـت  هک  تسا  هدرک  لـقن  تیاور  نیا  رد  يزارفارـس  اـب  دوـخ  وا  دوـش . دراو  نیادـم  هب  هک  نآ  نودـب  تفرگ  شیپ 
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وا دـهد . تراما  ار  وا  دـهاوخ  هک  اج  ره  هب  هک  تخاس  نئمطم  ار  وا  درک و  نیـسحت  رایـسب  ار  وا  هیواعم  دوب . هدرکن  یلدـشوخ  تمالس و 
«1 . » دنتخیرگ ماش  هب  هّلگ  هّلگ  قارع  مدرم  هک  دیشکن  یلوط  هک  دربیم  نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  شتیاور 

. درک هاگآ  هلمح  نیا  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رابنا ، جلع )  ) ناربگ زا  یکی  فنخم  یبا  تیاور  هب 
هب سکچیه  نوچ  دننارب . قارع  نیمزرس  زا  ار  نمشد  دنریگب و  ار  سرشا  ماقتنا  هک  تساوخ  هفوک  مدرم  زا  دش و  ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  یلع 
رد نمشد  رـش  زا  ار  وا  هک  دنداد  لوق  وا  هب  نانآ  دندوب . وا  هارمه  فارـشا  زا  نت  دنچ  دومیپ و  هار  هلیخن  يوس  هب  هدایپ  وا  دادن  یخـساپ  وا 
اب ار  وا  دناوخب و  ار  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  تشگزاب و  هفوک  هب  تشادن  اهنآ  تقادص  هب  دامتعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنچ  ره  دـنراد . ناما 

نانچ يروآعمج  يارب  هک  يریخأت  تسا . هدـمآ  ریثک  یعمج  اـب  نمـشد  هک  دوب  هدینـش  اریز  داتـسرف ، ناـیماش  بیقعت  هب  درم  رازه  تشه 
ات داتفا  هار  هب  تارف  لحاس  رب  سیق  نب  دیعس  دزیرگب . دبای  تسد  وا  هب  یسک  هک  نآ  نودب  نمشد  هک  دش  ببس  دمآ  شیپ  یگرتس  رکشل 

نیرـسنق ات  ار  نانمـشد  یناه  داتـسرف . وا  یپ  زا  نایهاپـس  زا  هورگ  کی  اب  هارمه  ار  ینادـمه  باطخ  نب  یناـه  اـجنآ  زا  دیـسر . تاـناع  هب 
همان وا  دوب . رامیب  مالّسلا  هیلع  یلع  تشگزاب  هفوک  هب  يزوریپ  بسک  نودب  سیق  نب  دیعـس  هک  یماگنه  دیـسرن . نانآ  هب  اّما  درک . بیقعت 

اهینامرفان و نیا  هک  درک  هوکش  وا  درک . شنزرس  داهج  يارب  وا  یهارمه  زا  یچیپرس  ببـس  هب  ار  نانآ  تشون و  نایفوک  يارب  یباتع  زا  رپ 
«2 . » تسا ربخیب  گنج  نونف  زا  اّما  عاجش  يدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  دنیوگب  شیرق  زج  شیرق و  هک  دش  ببس  نانآ  ياهنتشاذگورف 
شنارای وا و  نایفس ، هلمح  نامز  رد  دوب . مالّـسلا  هیلع  یلع  میدق  ناروای  نایعیـش و  زا  یکی  یعخن ، دایز  نب  لیمک  تیه ، ناگداپ  هدنامرف 
رب هلمح  دصق  دناهدش و  عمج  اجنآ  رد  نامجاهم  هک  دوب  هدیسر  ربخ  وا  هب  اریز  دندوب ، هتفر  ایسیقرق  هب  هدرک و  كرت  ار  دوخ  هاگیاج 

______________________________

[. ص 87 ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  زین  ص 468 *[ . نامه ، ( 1)
.3446 ص 3445 - ج 1 ، يربط ، 443 ؛ ص 441 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، 482 ؛ - 464 نامه ، ( 2)

ص:405  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
یقاب يرکشل  درم  هاجنپ  رهش و  نآ  مدرم  دیسر  تیه  هب  نایفس  هک  یماگنه  دشاب . مدقشیپ  نانآ  هب  هلمح  رد  تشاد  دصق  وا  دنراد و  تیه 
يارب ار  وا  تشون و  لیمک  هب  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندوب . هتخیرگ  تارف  دور  قرـش  هب  هدرک و  اهر  ار  رهـش  میتفگ ، هکناـنچ  هدـنام ،

نب بیبش  هک  دیشکن  یلوط  تشاذگ . یقاب  دوخ  ماقم  رد  ار  وا  همه ، نیا  اب  تفریذپن . ار  وا  رذع  درک و  شنزرس  هفیظو  ماجنا  رد  یهاتوک 
دبع هیواعم ، دناهدروآ  تسد  هب  وا  ناسوساج  هک  یتاعالطا  ربارب  هک  درک  هاگآ  ار  وا  تشون و  لیمک  هب  ياهمان  نیبیصن  زا  « 1  » يدزا رماع 

نیبیـصن هب  هلمح  نیا  ایآ  هک  تسنادیمن  بیبش  تسا . هدرک  اـیلع  نیرهنلا  نیب  رد  گـنج  هناور  ار  « 2  » يدنک میـشا  نب  ثابق  نب  نمحرلا 
گنردیب دروآ و  تسد  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رطاخ  يدونـشخ  اـت  درک  ادـیپ  یتصرف  لـیمک  تیه . تارف و  لـحاوس  هب  اـی  دوب  دـهاوخ 

هک دندرک  هیـصوت  وا  هب  تشاذگ . تیه  رد  ار  دوخ  هدایپ  زابرـس  دصـشش  داتفا و  هارب  نامجاهم  ییورایور  يارب  راوس  دص  راهچ  اب  هارمه 
نبا هک  درک  ادیپ  عالطا  وا  تفریذپن . ار  نآ  دتفیب  ریخأت  هب  وا  راک  هک  نآ  سرت  زا  وا  اّما  دریگب ، روتسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دروم  نیا  رد 

ثابق و هب  اجنآ  رد  درک و  تکرح  اثوترفک  يوس  هب  باتش  اب  لیمک  تسا . هدیسر  اثوترفک  هب  هتشذگ و  هقر  زا  نیعلا  سأر  ریسم  رد  ثابق 
درک هدنکارپ  ار  ناشرکـشل  ریگلفاغ و  ار  نانآ  وا  دندوب . نانآ  هارمه  نایماش  زا  رفن  دصراهچ  رازه و  ود  هک  دروخرب  یملـس  دیزی  نب  نعم 
هلمح يارب  الامتحا  نمـشد  هک  نآ  سرت  زا  داد . تسد  زا  ار  دوخ  نارای  زا  نت  ود  طقف  هک  یلاح  رد  تشک  ار  نانآ  زا  يداـیز  يدادـعت  و 

. دنکن هدنکارپ  ار  دوخ  نادرم  ات  درک  يراددوخ  نانآ  بیقعت  زا  دنک  يروآعمج  ار  دوخ  ياوق 
نامجاهم لیمک  وا ، دورو  زا  شیپ  هک  درک  هدهاشم  دیسر  نیبیصن  زا  هدایپ  هراوس و  زابرـس  دصـشش  اب  هارمه  رماع  نب  بیبش  هک  یماگنه 

رسج رد  وا  تخادرپ . ماش  ياهنیمزرس  هب  هلمح  نایماش و  بیقعت  هب  بیبش  « 3 . » تفگ کیربت  وا  هب  ار  يزوریپ  نیا  هتسکش و  مهرد  ار 
______________________________
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ص ج 2 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دوب يوما  هرود  رخاوا  رد  ناسارخ  رد  راّیـس  نب  رـصن  بیقر  ینامرک  یلع  نب  عیدج  ّدـج  رماع  نب  بیبش  ( 1)
(. ص 50 ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  469 ؛

: كر زین  مان *[  نیمه  لیذ  هیامن  ج 2 ، بسنلا ، ةرهمج  لکساک ، كر : نمحرلا  دبع  ردپ  میشا  نب  ثابق  دروم  رد  ( 2)
نب نمحرلا  دبع  ار  هیواعم  رومأم  مان  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  ار  ربخ  نیا  باتک  هدنسیون  هک  مثعا  نبا  ص 131 . 2 ؛ ج 7 / تاقبط ، دعس ، نبا 

[. م - 52 ص 50 - ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  كر : میشا  ثابق  نب  نمحرلا  دبع  هن  تسا  هدرک  لقن  میشا 
رد ار  یماش  نمشد  هاگنآ  دنداد  دحاو  يورین  لیکشت  گنج  زا  لبق  لیمک  بیبش و  (، 52 ص 50 - ج 4 ، حوتف ،  ) مثعا نبا  لقن  هب  انب  ( 3)

. داد تسد  زا  ار  شنارای  زا  رفن  راهچ  بیبش  دنتسکش . مه 
ص:406  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. تشاد لیسگ  کبلعب  هیحان  هب  هلمح  يارب  ار  دوخ  ماظن  هراوس  تشذگ و  تارف  زا  جبنم 
باشحا مانغا و  درک و  هلمح  هقر  هب  تسشن و  بقع  بیبش  دورب ، بیبش  هلباقم  هب  هک  داد  روتسد  هملـسم  نب  بیبح  هب  هیواعم  هک  یماگنه 
يدونـشخ زاربا  ناشراک  زا  دوتـس و  ار  نانآ  داتـسرف و  لیمک  بیبش و  هب  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگ . تمینغ  هب  ار  حالـس  بسا و  و 

«1 . » دناتسب تمینغ  هب  ار  حالس  بسا و  طقف  دزیهرپب و  یصخش  لاوما  ماشحا و  تراغ  زا  هک  داد  نامرف  بیبش  هب  اّما  درک .
هورگ جنپ  يرذالب  دوب . وربور  جراوخ  قرام  ياههورگ  زا  يدارفا  هنامـصخ  لامعا  اب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناورهن ، هعقاو  زا  دعب  لاس  رد 

يدیدش یماظن  دیدهت  هک  دندوب  یکچوک  ياههتـسد  اهنآ  دـنکیم . رکذ  ار  اهنآ  تسکـش  هلمح و  خـیرات  دربیم و  مان  ار  نیقرام  نیا  زا 
قح رب  ناـمرآ  هچنآ  هار  رد  دـننک و  يوریپ  ناورهن  رد  ناـشلوتقم  ناردارب  قشمرـس  زا  هـک  دـندوب  ممـصم  اـقیمع  اـّما  دـندشیمن . هدرمش 
وا درکیم . يربهر  ینابیـش  فوع  نب  سرـشا  ار  رفن  تسیود  زا  بکرم  یـشروش  هورگ  نیلوا  دندوب . تداهـش  هدامآ  دنتـسنادیم  شیوخ 

شربا مالّسلا  هیلع  یلع  دش . رابنا  دراو  اجنآ  زا  نونکا  وا  دندوب . هتسشن  بقع  هرکـسد  هب  ناورهن  گنج  زا  لبق  هک  دوب  یجراوخ  زا  ارهاظ 
«2 . » دیسر لتق  هب  لاس 38  لوالا  عیبر  رد  سرشا  داتسرف و  وا  گنج  هب  درم  دصیس  اب  هارمه  ار  ناّسح  نب 

دندروآ و يور  ناذبـسام  هب  رفن  تسیود  اب  هارمه  نانآ  دنداهن . شروش  هب  رـس  بابرلا  میت  زا  دلاجم  شردارب  همقلع و  نب  لاله  وا  زا  دعب 
. دندناوخ ارف  دوخ  رما  هب  ار  نارگید 

سپ « 3 . » دناسر لتق  هب  لاس 38  لوالا  يدامج  رد  ار  نایغای  همه  هک  داتسرف  نانآ  اب  گنج  هب  ار  یحایر  سیق  نب  لقعم  مالّسلا  هیلع  یلع 
ار همقلع  نب  لاله  هار  رفن  داتشه ) دصکی و  ای   ) یس دصکی و  اب  هک  دمآ  شیپ  یفوک  یلیجب  ینرق  ریشب  نب  ثعشا ) ای   ) بهـشا هنتف  نآ  زا 

یلع درک . نفد  دندوب  نیمز  يور  رب  زونه  هک  ار  یناگتشک  دناوخ و  زامن  وا  رب  دوب  هدیـسر  لتق  هب  لاله  هک  ییاج  نامه  رد  درک و  لابند 
لاس رخآلا  يدامج  رد  شنارای  بهـشا و  داتـسرف . وا  اب  هلباقم  هب  ار  يدنک  يدع  نب  رجح  یلوق  هب  یمیمت و  همادق  نب  ۀیراج  مالّـسلا  هیلع 

لتق هب  ایارجرج  رد   38
______________________________

.475 ص 473 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 481. نامه ، ( 2)
ص 482. نامه ، ( 3)

ص:407  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
یماگنه درک . شروش  رفن  تسیود  اب  هارمه  نیجیندنب  رد  یعیبر  هباکع  نب  هبلعث  نب  هللا  میت  زا  یمیت  لفق  نب  دعس ) ای   ) دیعس « 1 . » دندیسر

ةرطنق رد  نیادـم  یلاو  دزاسب . ار  وا  راک  هک  داد  روتـسد  یفقث  دوعـسم  نب  دعـس  اجنآ  یلاو  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  داـهن  نیادـم  هب  يور  هک 
«2 . » دندیسر لتق  هب  لاس 38  بجر  رد  شنارای  لفق و  نبا  تساخرب و  وا  اب  هلباقم  هب  ناجیزردلا 
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ار جراوخ  گـنج  فص  رفن  تسیود  اـب  هارمه  ناورهن  گـنج  زا  شیپ  دـش ، هتفگ  رتـشیپ  هک  يروـط  هب  میمت ، دعـس  زا  يدعـس  میرم  وـبا 
ار ناورهن  ناگدشهتـشک  نوخ  ماقتنا  هک  درکیم  ضیرحت  ار  دوخ  نارای  دـنام و  اـجنآ  رد  یهاـم  دـنچ  تفر . روز  رهـش  هب  تشاذـگاو و 

ناروای دروآ . يور  هفوک  هب  اجنآ  زا  دش و  نیادم  مزاع  رفن  دصراهچ  اب  سپـس  دنتفریذپ  ار  وا  توعد  زین  جراوخ  ریغ  زا  ياهدع  دنریگب و 
دعـس و ینب  زا  رفن  جنپ  زج  دوب و  نامجع  یلاوم و  زا  نت  دصراهچ  اب  هارمه  میرم  وبا  ینیادم  لقن  هب  دندوب . نامجع  نایلاوم و  زا  رتشیب  وا 
هک درک  داهنشیپ  داد و  مایپ  وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، کیدزن  هفوک  هب  هک  یماگنه  دوبن . وا  اب  يرگید  برع  دوب  اهنآ  مشش  هک  وا  دوخ 

هارمه دنگنجیم  وا  هیلع  هن  وا و  اب  هن  هک  یناسک  اب  دوش و  هفوک  دراو  دناوتیم  وا  تروص  نیا  رد  دـنک و  تعیب  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) وا اب 
رفن دصتفه  اب  هارمه  ار  یناه  نب  حیرش  نامز  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسین . گنج  زج  يزیچ  وت  ام و  نیب  هک  داد  خساپ  میرم  وبا  دوش .

ام ایآ  ادخ ، نانمشد  يا  : » تفگ خساپ  رد  وا  درک و  رارکت  میرم  وبا  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  داهنشیپ  نامه  حیرش  داتسرف . وا  اب  هلباقم  هب 
 »*«، نصح نب  دیز  بهو ، نب  هللا  دبع  امش  دنک ، افج  ام  رب  امش  ماما  هک  یلاح  رد  مینامب  امـش  نایم  رد  مینک و  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب 

. دندرک زاغآ  ار  هلمح  دنداد و  رس  ار  الا هللا » مکح  ال   » دایرف نایـشروش  سپـس  دیاهتـشک ». ار  ام  حلاص  ناردارب  رگید  ریهز و  نب  صوقرح 
اجنآ رد  شنارای  زا  یضعب  درب . هانپ  یکیدزن  نامه  رد  ياهدکهد  هب  شنارای  زا  نت  تسیود  هارمه  حیرش  دنداهن و  رارف  هب  اپ  حیرش  نارای 

تساخ و ياپ  هب  دوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا . هدـش  هتـشک  حیرـش  هک  دـندرک  عیاش  اجنآ  رد  دـنتفر و  هفوک  هب  ياهدـع  دنتـسویپ و  وا  هب 
شاهلیبق مدرم  اب  هارمه  هیراج  نوچ  تفر . وا  یپ  زا  رفن  رازه  ود  اب  دوخ  داتسرف و  رکـشل  هیالط  رد  رفن  دصناپ  اب  هارمه  ار  همادق  نب  ۀیراج 

: تفگ وا  هب  دش  وربور  میرم  وبا  اب 
______________________________

ص 483. نامه ، ( 1)

ص 484. نامه ، ( 2)
. تسا هدرک  لقن  نیصح  ص 485 ،) ج 2 ، باسنا ، ، ) يرذالب * 

ص:408  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دنهاوخ اهر  ار  وت  دنـشچب  ار  نهآ  يزیت  نانآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  يدونـشخ ؛ یگنجیم  ناگدـنب  نیا  هارمه  هکنیا  زا  وت  ایآ  وت  رب  ياو  »
کیرش ار  یسک  زگره  میدروآ و  نامیا  نادب  ام  سپ  دنکیم . تیاده  تسار  هار  هب  میدینـش ؛ تفگـش  ینآرق  ام  : » تفگ میرم  وبا  درک ».

. درک تعیب  هب  توعد  ار  نانآ  رگید  راب  دیسر و  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  میزاسیمن »*« ». نامراگدرورپ 
زج دندش  هتشک  گنج  رد  اهنآ  دنتخاس . یمخز  ار  شنارای  زا  يدادعت  دندرک و  هلمح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دنتفریذپن و  ار  وا  نخـس  نانآ 

. دنتفرگ ناما  هتساوخ و  همانناما  هک  رفن  هاجنپ 
هب داد  هزاجا  نانآ  هب  سپس  دننک . يراتسرپ  اوادم و  هفوک  رد  ار  نانآ  داد  روتسد  مالّسلا  هیلع  یلع  دندش . یمخز  نانآ  زا  رگید  رفن  لهچ 
زا يرگید  شروش  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تموکح  نارود  رد  « 1 . » داتفا قافتا  لاس 38  ناضمر  رد  هعقاو  نیا  دنورب . دنهاوخیم  هک  اجکره 

. تسا هدشن  لقن  يربخ  جراوخ 
هیلع یلع  تفای . يرتشیب  شرتسگ  هیواـعم  اـب  هزراـبم  هنماد  لاس 40 ، ناـضمر  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  لـبق  ياـههام  نیرخآ  رد 

ار حرط  نیا  راهب  لصف  رد  هک  تشاد  یفاک  روای  رای و  ارهاظ  دـنک و  هلمح  هیواعم  هب  ماش  رد  رگید  راـب  دوب  ممـصم  هشیمه  نوچ  مالّـسلا 
نمی زاجح و  هناور  میظع  ییورین  اب  ار  ةاطرا  یبا  نب  رسب  دوشگ و  يدیدج  ههبج  هلمح  نیا  نتخاس  فرحنم  يارب  دیاش  هیواعم  دنک . ارجا 

«2 . » درک
______________________________

.2 - 1 ّنج / * 
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.486 ص 485 - باسنا ، يرذالب ، ( 1)
هک دش  دقعنم  يدادرارق  هیواعم  مالّسلا و  هیلع  یلع  نیب  رایـسب  ییاههمان  هلدابم  زا  دعب  لاس 40  رد  هک  دنکیم  لقن  سکعرب ، يربط ، ( 2)

یعیبس قاحسا  وبا  زا  هک  یتیاور  ( 3453 ص 3452 - ج 1 ، يربط ،  ) دشاب هیواعم  لام  ماش  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  قلعتم  قارع  نآ  ساسا  رب 
، اما دوب . گنج  هب  لوغشم  زاجح  رد  زونه  رسب  هک  دیسر  تداهـش  هب  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسا  ربتعمان  الماک  هدش  لقن  یفوک 
مالّسلا و هیلع  یلع  هب  تبسن  شدیدش  ینمشد  زا  هک  دنکیم  هیجوت  ياهنوگ  هب  ار  نآ  و  دنادیم *[  حیحص  الماک  یتیاور  ار  نآ  یناتیاک 

ياعدا هیواعم  هک  یناـمز  رد  تسین  مولعم  (. 330 ص 329 - ج 10 ، مالـسا ، خـیرات  .[ ) م دراد - تیاکح  هیواعم  زا  وا  لیلدیب  يرادـبناج 
قارع رسارس  تسناوت  یتفلاخم  هنوگره  ای  ندش  وربور  تشحو  نودب  هنادازآ و  یناتیاک ، ياعدا  هب  تشاد و  ار  مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ 
نینچ هک  دوب  هیواـعم  نیا  قاحـسا  وبا  لـقن  هب  اـنب  دـشاب . وا  يارب  يرتـمک  ییوربآیب  ببـس  تسناوتیم  دادرارق  نیا  هنوـگچ  دـیامیپب ، ار 

. درک داهنشیپ  یلع  هب  ار  يدادرارق 
یماگنه اما  دش  هتسب  لاس 40  رد  هک  دادرارق  نیا  دشاب و  قاحسا  نبا  دیاب  قاحسا  وبا  ياج  هب  تیاور  دانـسا  رد  هک  تسا  دقتعم  نزواهلو 

(. ص 64 برع ، تنطلـس   ) درک ضقن  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگ  تعیب  سدـقملا  تیب  نایماش  زا  تسناد و  هفیلخ  ار  دوخ  هیواعم  هک 
دیعب دـندناوخیم . ناونع  نیا  هب  ار  وا  زین  ماـش  مدرم  دوب و  هدرب  راـکب  دوخ  يارب  ار  هفیلخ  ناوـنع  هیواـعم  نیا  زا  شیپ  اـهلاس  تقیقح  رد 

سدقملا تیب  مسارم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 
ص:409  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ناـمثع ناوریپ  زا  نمی  رد  دـندوب  یموق  دـنکیم : لـقن  هنوگنیا  ار  ةاـطرا  یبا  نب  رـسب  هلمح  هنیمز  ینادـمه  قور  وبا  یفوک  مدـقتم  خروم 
مالّسلا هیلع  یلع  لماع  نامز  نیا  رد  دندوب . هدرک  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  دنتـشادن و  یـسیئر  ماظن و  شگرم  زا  دعب  هک  نامثع ) هعیـش  )

- تشگرب مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  راگزور  نوچ  « 1 . » یطعان ینادمه  نارمن  نب  دیعـس  دنج  رد  وا  لماع  دوب و  سابع  نب  هللا  دـیبع  اعنـص  رد 
بلط هب  دندمآ و  نابز  هب  نمی  ناینامثع  دندرک - زاغآ  جارات  هلمح و  قارع  رب  ماش  مدرم  دیسر و  تداهش  هب  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم 

دندوب هتفرگ  شیپ  رد  هک  ياهزات  راتفر  نیا  زا  تشون و  همان  ناشنارـس  هب  ساـبع  نب  هللا  دـیبع  دـندادن . تاـکز  دنتـساخرب و  ناـمثع  نوخ 
ماـیق وا  هیلع  هک  یناـسک  دـض  رب  هک  مینآ  رب  میرادیم و  رکنم  هشیمه  ار  ناـمثع  لـتق  اـم  هک  دـنداد  باوج  هناخاتـسگ  ناـنآ  اـّما  دیـسرپ ،

ار وا  دندیروشب و  نارمن  نب  دیعـس  رب  دنج  مدرم  دنتـشون و  دنج  رد  دوخ  نارای  هب  درک  نادنز  هب  ار  نانآ  هللا  دیبع  نوچ  میگنجب . دناهدرک 
ندادن يادوس  هب  دنتشادن ، رس  رد  نامثع  نوخ  يادوس  هک  مه  یتعامج  دنتسویپ و  نایشروش  نیا  هب  اعنص  ناینامثع  دندنار . نوریب  رهش  زا 

. دندش هارمه  نانآ  اب  تاکز 
نانآ هب  دـنمروز و  نانمـشد  هک  تفگ  ناـنآ  هب  و  درک ، تروشم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  نارمن و  نب  دیعـس  اـب  هللا  دـیبع  ناـمز  نیا  رد 

مالّـسلا هیلع  یلع  هب  ياهمان  یلاو  ود  وا  داهنـشیپ  هب  دـش . دـهاوخ  هچ  تشونرـس  دـنگنجب  ناـنآ  اـب  رگا  هک  تسین  نئمطم  وا  و  دـنکیدزن .
هب دش و  گنتلد  نانآ  یلدزب  یتسس و  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتـساوخ . نمـشد  هرابرد  ار  وا  رظن  دندرک و  هاگآ  تیعقوم  زا  ار  وا  دنتـشون و 

. دنگنجب نانآ  اب  دنتشاد  راکیپ  رس  رگا  دنناوخب و  تعاطا  هب  ار  نایغای  هک  داد  روتسد  نانآ 
هچ ام  اب  وت  موق  هک  ینیبیمن  : » تفگ وا  هب  شنزرـس  اب  دـناوخ و  ارف  ار  ینادـمه  یبحرا  سیق  نب  دـیزی  مالّـسلا  هیلع  یلع  یبلک  لقن  رب  انب 

مورب و دوخ  نم  ییامرف  تزاجا  رگا  دنتـسه . وت  تعاط  رد  هک  مراد  شوخ  ناـمگ  دوخ  موق  هب  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ  دـیزی  دـناهدرک »؟
زا تشون و  نایـشروش  هب  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنهد . خـساپ  هچ  رگنب  سیونب و  ناشیا  هب  ياهمان  یهاوخ  رگا  مروآ و  هار  هب  ار  ناـنآ 

وفع دروم  تروص  نآ  رد  هک  دندرگزاب  وا  تعاطا  هب  هک  تساوخ  نانآ 
______________________________

. دشاب هتسکش  ار  نامیپ  نآ  ضارتعا  يارب  هتفای و  روضح 
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. دوب هداد  رارق  دوخ  لماع  هدابع  نب  دعس  نب  دیعس  ياج  هب  ار  نارمن  نب  دیعس  ینامز  هچ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تسین  مولعم  ( 1)
ص:410  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دنهاوخ ناشکرس  یلامـشوگ  يارب  وا  يوجگنج  ناراوس  دنتفاترب ، تعاطا  زا  رـس  نانآ  رگا  هک  درک  ناشدیدهت  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  وا 
. دمآ

مدمآیم یتقو  تفگ : نانآ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هداتـسرف  دندادن . ار  وا  باوج  يدنچ  نایـشروش  داتـسرف . نادمه  هلیبق  زا  يدرم  اب  ار  همان 
خساپ رظتنم  هک  تسا  نیا  هدش  وا  گنرد  ببس  هچنآ  داتسرفیم . امش  يوس  هب  هوبنا  یهاپس  اب  ار  سیق  نب  دیزی  هک  مدید  ار  نینمؤملا  ریما 

نب دیعـس  سابع و  نب  هللا  دـیبع  هک  یطرـش  هب  یلو  میتسه  وا  نامرف  هب  شوگ  ام   » دـنتفگ دـندوشگ و  ضارتعا  هب  بل  ناینامثع  تساـمش .
یلع هک  دش  عیاش  ربخ  نیا  نوچ  درک . هاگآ  ربخ  نیا  زا  ار  وا  دیدرگزاب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  لوسر  دنک ». لزع  ام  دالب  زا  ار  نارمن 

کمک هب  اروف  هک  دنتساوخ  وا  زا  هیواعم  هب  باطخ  يرعش  رد  نایـشروش  دتـسرفب  نانآ  يوس  هب  ار  سیق  نب  دیزی  دراد  دصق  مالّـسلا  هیلع 
«1 . » درک نمی  هناور  ار  ةاطرا  یبا  نب  رسب  گنردیب  هیواعم  درک . دنهاوخ  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هنرگو  دیایب  اهنآ 

ارف لاس 40  نوچ  دوب : هتفگ  ناورم  نب  کلملا  دبع  تفالخ  نامز  رد  هک  هدـش  لقن  يرازف  هدعـسم  نب  نمحرلا  دـبع  زا  نایماش ، بناج  زا 
و تسا . هتفرن  وا  هاگرکشل  هب  یسک  یلو  هدرک  جیسب  گنج  هب  ار  قارع  مدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنتفگیم  رگیدکی  هب  ماش  مدرم  دیسر 
دنتفر و هبقع  نب  دیلو  دزن  ماش  مدرم  زا  یعمج  اب  هدعسم  نبا  تسا . هداتفا  هقرفت  ناشنایم  هدش و  نوگرگید  تدیقع  ار  مدرم  هک  دنتفگیم 

نآ زا  شیپ  ات  ور  هیواعم  دوخ  رورـس  دزن  نونکا  هداتفا ، هقرفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  نایم  قارع  رد  هک  دنرادن  کش  مدرم   » دنتفگ وا  هب 
اب اهراب  وا  هک  تفگ  دیلو  دربب ». قارع  هب  ار  ام  دهد ، ناماس  ار  دوخ  هدیـشیرپ  روما  دناوتب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  دـنوش  دـحتم  رگید  راب  هک 

دنگوس یلو  تشاد  شوخان  ار  وا  رادـید  دوب و  هدـش  لولم  هک  ناسنآ  هدیـشک  تمـالم  شنزرـس و  هب  راـک  یتح  هدرک و  وگتفگ  هیواـعم 
تـصخر نانآ  هب  دناسر  هیواعم  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  دناسرب . هیواعم  هب  دناهدمآ  وا  دزن  هب  نآ  يارب  ار  هچنآ  ات  دـنکن  اهر  ار  نآ  هک  دروخ 

نز و رمک  رب  دربن  يارب  مزع  نماد  دـنیوگ : دـننادیم و  مدرم  همه  : » دـنتفگ نانآ  دیـسرپ . نانآ  زا  ربخ  نیا  هرابرد  دـنوش و  لخاد  هک  داد 
وت رگا  هن . ای  دـهد  تسد  یتصرف  نینچ  رگید  راب  ینادیمن  هک  ربب  دوس  نمـشد  تلفغ  زا  رامـشب و  تمینغ  تصرف  يامن و  مصخ  گنهآ 

يأر زا  نم  تفگ : يدنت  هب  هیواعم  دزاتب . وت  رس  رب  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  يزاتب  نمشد  رب 
______________________________

.598 ص 592 - تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
ص:411  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

قیرط شیوخ  ياورنامرف  اب  دـییوگیم  هک  ناسک  نیا  یلو  ناتمناوخارف ، دـتفا  تجاح  نادـب  هک  هاگره  متـسین و  زاینیب  امـش  اـب  ینزیار  و 
رکـشل مناوتن  نم  و  دـنوش ، هدـنک  ياج  زا  ياهلمح  اب  هک  هدیـسرن  هجرد  نآ  هب  ناشفالتخا  زونه  هداتفا  فالتخا  ناـشنایم  دـنیامیپ و  هقرفت 
تبـسن اهراک  رد  گنرد  هب  ارم  ادابم  نیاربانب  ناشیا . اـسب  هچ  موش و  زوریپ  نم  اـسب  هچ  مور  ناـنآ  گـنج  هب  منکفا و  هرطاـخم  هب  ار  دوخ 
نارتشا تشپ  رب  تسام  اب  ادـخ  هک  دـننیبیم  یتقو  مه  قارع  ناگرزب  ماهداد . رارق  هلمح  جاراـت و  دروم  ار  ناـنآ  وس  همه  زا  نونکا  دـیهد ،
یناوتان ار  نانآ  دهدیم و  ورین  ار  امش  تساهنآ . نتساک  امـش و  ینوزفا  ببـس  نیا  دنباتـشیم و  ام  يوس  هب  یعمج  زور  ره  هتـسشن ، دوخ 

روتسد وا  هب  هداتسرف  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  یپ  زا  اروف  هیواعم  دنتـسناد . ار  وا  رظن  يرترب  دندمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  ناگدننکرادید  دشخبیم .
وا يارب  ییاـههمان  دراد و  یناوریپ  اـجنآ  رد  وا  هک  دـسرب  دـنج  اعنـص و  هب  اـت  دور  شیپ  ناـنچمه  دـنک و  هلمح  هکم  هنیدـم و  هب  هـک  داد 

هیـصوت هیواعم  هب  ام  تفگ : نانکهیالگ  هبقع  نب  دـیلو  دـیدیم  ناس  قشمد  نوریب  رد  ناّرم  رید  رد  ار  دوخ  رکـشل  رـسب  نوچ  دناهداتـسرف .
هام وا  میوگیم و  یهس  زا  نم   » دناهتفگ هک  تسا  نامه  وا  ام و  لثم  دتـسرفیم . رکـشل  هنیدم  هب  وا  درب و  رکـشل  هفوک  هب  هک  میدوب  هدرک 

: تفگ دمآ و  مشخ  هب  دینش  ار  نیا  هیواعم  نوچ  دهدیم »*« ». ناشن  نم  هب  ار 
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شیاطخ زا  ادعب  یلو  مهد ». یلامـشوگ  دنادن  روما  تسایـس  تسا و  هرهبیب  ریبدت  نسح  زا  هک  ار  قمحا  نیا  مهاوخیم  دنگوس  ادـخ  هب  »
«1 . » تشذگ

دیزی یهدنامرف  هب  نیشیپ  هلمح  داد . ناشن  ار  روما  هرادا  رد  دوخ  تسرد  كرد  زاجح  هب  هلمح  يارب  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  باختنا  اب  هیواعم 
زا ات  دهد  ماجنا  دنادیم  تحلـصم  دوخ  ار  هچنآ  تساوخیم  دیزی  درواین . راب  هب  دوب  نآیب  یپ  رد  هفیلخ  هک  ار  یجیاتن  اسراپ  هرجـش  نب 

تـشاد نیقی  هیواعم  دندمآرد . تراسا  هب  شنارای  زا  نت  دنچ  هک  دـناسر  نایاپ  هب  نانچ  ار  راک  دـنک و  زیهرپ  هکم  نما  مرح  رد  يزیرنوخ 
دنازوسب مرح  رد  ار  نانآ  دروآ و  درگ  ار  شنانمـشد  همه  هک  تساوخیم  وا  زا  هیواعم  رگا  دزرلب . اهداب  نیا  زا  هک  تسین  يدـیب  رـسب  هک 

زا ار  مدرم  يوریم  هک  هار  رد  یسرب و  هنیدم  هب  ات  ورب  نانچمه  داد : روتـسد  وا  هب  هیواعم  درکیم . تباجا  ار  نامرف  نیا  یلدشوخ  اب  رـسب 
رد هک  سک  ره  نک و  اپرب  تشحو  نارب و  ناشیاههناخ 

______________________________

«. رمقلا ینیرت  یهّسلا و  اهیرأ  * »
.601 - 598 نامه ، ( 1)

ص:412  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
مدرم زا  کی  چـیه  هک  نک  مالعا  نکفیب و  مدرم  لد  رد  ساره  میب و  يدیـسر  هنیدـم  هب  یتقو  نک  تراغ  ار  شلاوما  دوبن  نایوما  تعاطا 
هنیدم زا  رادرب و  ناشیا  زا  تسد  سپ  تشک ، یهاوخ  ار  نانآ  هک  دننک  نیقی  ات  يریذپیمن  سک  رذـع  و  دنتـسین . هانگیب  وت  دزن  رد  رهش 

نارازگراک و هیلع  ار  ام  نارای  اعنـص  رد  ناسرتب . تخـس  ار  هنیدـم  هکم و  ناـیم  مدرم  یلو  وشم  سک  ضرعتم  هکم  رد  وش . هکم  راپـسهر 
ربخ نوچ  « 1 . » نک تراغ  ار  نآ  يدید  یلاوما  اج  ره  شکب و  تفاترب  رـس  ام  اب  تعیب  زا  ار  هک  ره  نک و  يرای  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیش 

وا زا  دـنتفر و  هیواعم  دزن  هب  يدـعج  بهـشا  نب  دایز  و  ورمع ) شردارب  ای   ) یملـس سنخا  نب  دـیزی  نب  نعم  دـش ، رـشتنم  رـسب  تیرومأـم 
لوسر دورو  ماگنه  هک  هنانک  و  شیرق )  ) رهف ینب  نوخ  ماقتنا  هب  رسب  نانآ ، رظن  هب  هنرگو ، دریگب ؛ ار  سیق  رب  رسب  هطلس  ولج  هک  دنتساوخ 

نیا ياههتـساوخ  ناوتیمن  هک  دیمهف  هیواعم  تشک . دهاوخ  ار  سیق  دندیـسر ، لتق  هب  میلـس  تسد  هب  هکم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
«2 . » درادن ياهطلس  سیق  رب  وا  هک  تفگ  رسب  هب  تفرگ و  هدیدان  ار  هتسجرب  نادرم 

رازه و ود  اـب  تشاذـگ و  راـنک  ار  شناراـی  زا  نت  دـصراهچ  وا  داـتفا . هار  هب  اـجنآ  زا  درک و  دـیدزاب  دوخ  ياـهورین  زا  ناّرم  رید  رد  رـسب 
. داد همادا  زاجح  يوس  هب  دوخ  هار  هب  نت  دصشش 

رانک هب  ات  دندیـشکیم  كدی  ار  دوخ  نابـسا  دندشیم و  راوس  اهنآ  رب  دـنتفرگیم و  ار  اجنآ  مدرم  نارتش  دندیـسریم  هک  یبآ  ره  رـس  رب 
. دنتفرگیم دندوب  اجنآ  رد  هک  ار  يرگید  نارتش  دندرکیم و  اهر  دندوب  هتفرگ  هک  ار  ینارتشا  دندیسریم . يرگید  بآ 

اب ییورایور  نودب  رسب  تخیرگ . هفوک  هب  اجنآ  زا  هنیدم ، رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لماع  يراصنا ، بویا  وبا  دش  کیدزن  هنیدم  هب  رـسب  نوچ 
يّزعلا دـبع  نب  بطیوح  ماجنارـس  درک . لـتق  هب  دـیدهت  ار  همه  داریا و  راـصنا  شنزرـس  رد  هدـنزگ  ياهبطخ  دـش و  رهـش  دراو  یتمواـقم 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راصنا  وت و  هریـشع  اهنیا   » تفگ تفر و  الاب  وا  ربنم  رب  درک و  هلخادم  رـسب ، هدناوخردپ  دنواشیوخ و  يرماع ،
دناوخارف هیواعم  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  وا  تفرگ . مارآ  تخانش و  ار  دوخ  يالوم  يادص  رسب  هناتخبشوخ  نامثع » ناگدنـشک  هن  دنتـسه  هلآ 

لهشالا و دبع  زا  دعس  نب  هللا  دبع  یقرز و  عفار  نب  ۀعافر  فوع و  نب  ورمع  ینب  زا  لورج  نب  ةارز  نوچ  ینایرارف  هناخ  و 
______________________________

ص 600. تاراغلا ، یفقث ، 454 ؛ ص 453 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
.132 ص 131 - ج 4 ، یناغا ، 717 ؛ ص 716 - قدزرف ، ریرج و  ضئاقن  ناویب ، ( 2)

ص:413  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
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ار نانآ  و  دیـسرپ ، دوب  هدش  یفخم  هک  هللا ، دبع  نب  رباج  هرابرد  رـسب  دـندمآ  تعیب  يارب  هملـس  ینب  نوچ  دز . شتآ  ار  يراصنا  بویا  وبا 
ما اب  دندرکیم  نتفر  هب  راداو  ار  وا  هک  شموق  رارصا  اب  رباج  درک . دهاوخ  تازاجم  ار  همه  دنرواین  وا  دزن  هب  ار  رباج  رگا  هک  درک  دیدهت 

وت و نوخ  راذگم  نک و  تعیب  ورب و  مرسپ  تفگ  هملس  ما  درک . تروشم  دوب ، مالّسلا  هیلع  یلع  رادافو  نایعیش  زا  هک  هملـس ، ما  نینمؤملا ،
ۀعیب  ) تسا تلالـض  تعیب  نیا  هک  منادیم  دـنچ  ره  دـنک ، تعیب  دورب و  هک  مـهد  ناـمرف  ار  « 1  » مردارب رـسپ  زین  نم  دوش . هتخیر  تموـق 

ار هریره  وبا  وا  دنتسین ، وفع  نیا  هتـسیاش  دنچ  ره  مدرک ، وفع  ار  هنیدم  مدرم  هک  تفگ  تفر و  هنیدم  زا  دعب  زور  دنچ  رـسب  « 2 (. » هلالضلا
. دننکن تفلاخم  وا  اب  هک  تشاد  رذح  رب  ار  نانآ  دیزگرب و  دوخ  ینیشناج  هب 

هیلع یلع  یلاو  سابع  نبا  مثق  راب  نیا  درک . تراغ  ار  يدایز  لاوما  تشک و  ار  يرایـسب  نادرم  هار  رد  دش و  هکم  راپـسهر  هنیدـم  زا  رـسب 
نامثع نب  ۀبیـش  دندنام  هک  یمدرم  و  دـندرک . اهر  ار  رهـش  مدرم  زا  يرایـسب  هوبنا  تخیرگ و  رهـش  زا  گنردیب  همّرکم ، هکم  رد  مالّـسلا 

ار نانآ  رسب  دنتفر . رـسب  رادید  هب  نایـشیرق  زا  یتعامج  دندیزگرب . دوخ  تراما  هب  دوب ، زین  هرجـش  نب  دیزی  لوبق  دروم  ریما  هک  ار  يردبع 
يور رب  هک  دراذگیمن  یقاب  ار  نت  کی  ددـنب  راک  هب  نانآ  هرابرد  ار  شیوخ  هدـیقع  دـنراذگب  ار  وا  رگا  تفگ  و  تفگ . ازـسان  مانـشد و 

. تفگن چیه  وا  و  دنک ، محر  دوخ  هریشع  نادناخ و  رب  هک  دنداد  دنگوس  ار  وا  دورب . هار  نیمز 
هکم رد  دوب  هتفگ  هک  تسنادیمن  هیواعم  روتسد  زا  یفلخت  ار  راتشک  نیا  وا  هّتبلا  « 3 . » تشک ار  بهل  وبا  نادناخ  زا  نت  دنچ  هکم  رد  رسب 
نوخ رد  نانآ  همه  نوچ  دـشکب  ار  نانآ  تفای  تسد  مشاه  ینب  زا  کی  ره  هب  دوب  هدرک  هیـصوت  اـحیولت  هفیلخ  اریز  دوشن ، مدرم  ضرعتم 

هدش نیرفن  شنز  وا و  نآرق  رد  هک  ربمایپ ، يومع  تخبدب  ناگدنامزاب  دنکیرش . نامثع 
______________________________

رـسپ هب  تفگ ... : هملـس  ما  هک  هدرک  لقن  رباـج  زا  ناـسیک  نب  بهو  ص 606 *[ ) تاراـغلا ، یفقث ،  ) تسا نینچ  رباـج  دوخ  تیاور  ( 1)
یبلک زا  هناوع  تیاور  رد  و  ص 10 ) ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 606 ، نامه ،  ... ) دنک تعیب  وا  هک  مداد  روتسد  یخا ) نبا   ) مردارب

یبا نبا  ص 605 ؛ تاراـغلا ، یفقث ،  ... ) دـنک تعیب  دورب و  هک  تفگ  رمع  اـهنبال )  ) شرـسپ هب  هملـس  ما  هک  تسا  هدـمآ  ییحی  نب  طول  و 
.[. م ص 10 ) ج 2 ، حرش ، دیدحلا ،

( یـشیرق يدسا  دوسا  نب   ) ۀعمز نب  هللا  دبع  شداماد  هملـس و  یبا  نب  رمع  شرـسپ  هب  هک  تفگ  هملـس  ما  يربط ] لقن  هب   ] هناوع تیاور  رد 
(. ص 2451 ج 1 ، يربط ، . ) دننک تعیب  هک  دوب  هتفگ 

.606 ص 603 - تاراغلا ، یفقث ، ( 2)
.[ م دشاب - يرگید  ياج  دیاش  دوبن ، یبلطم  نینچ  یناشن  نیا  هب  ص 45 *[  ج 10 ، یناغا ، ( 3)

ص:414  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
، ءاقلط هک  نونکا  دنشاب ، نانآ  لوبق  دروم  الماک  هک  نآ  نودب  دندز ، دنویپ  مشاه  ینب  اب  ار  دوخ  تشونرس  مالسا  يزوریپ  زا  دعب  دندوب و 

هخاش نیا  تشونرس  هرابرد  هناطاتحم  هک  یعبانم  دندوب . ینابرق  نیلوا  دندرکیم  تموکح  مالـسا  مان  هب  نانآ ، تیلهاج  نارود  نانامیپمه 
باوج صاع  ورمع  هیـضق  رد  هک  رعاش ، هبتع  نب  سابع  ایآ  دـناهدربن . نانآ  زا  یمان  هناگادـج  روط  هب  دـناهتفگ  نخـس  ربمایپ  ناـشیوخ  زا 

؟ دوب نانآ  زا  داد »*« ، هبقع  نب  دیلو  هب  ینکشنادند 
هیواعم هک  دوب  هتشون  نمی  مدرم  هب  نآ  زا  شیپ  یسوم  وبا  دندروآ . رسب  دزن  دنتفرگ و  ار  وا  اّما  دوب  هدش  ناهنپ  هکم  رد  يرعشا  یسوم  وبا 

زا هیواعم  تشاد  رطاخ  هب  هک  رـسب  دناسریم . لتق  هب  دـشابن  فرتعم  تیمکح  هب  هک  ار  سک  ره  دـشکیم و  ار  مدرم  هک  هداتـسرف  یهاپس 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  رای  اب  هک  متسین  یسک  نم  : » تفگ ودب  تسا  دونشخ  رایسب  دوب ، هدروخ  ار  صاع  ورمع  بیرف  راب  ود  هک  یسوم ، وبا 

«1 . » تشاذگ شدازآ  و  منک ». نینچ  ادخ  هلآ  و 
نوبز ندرک  درط  نتشک و  اب  ار  نمشد  هک  تفگ  ساپس  ار  يادخ  تفر و  ربنم  رب  هاگنآ  دناوخ ، زامن  تعکر  ود  درک و  هبعک  فاوط  رسب 
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میلـست ـالتبم و  شیاـطخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  تسا . هداـتفا  اـنگنت  هب  قارع  رد  نوـنکا  هک  تسا  بلاـط  وـبا  رـسپ  نیا  : » تفگ سپـس  هدرک و 
دریگب ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  دهاوخیم  هک  هیواعم  نونکا  دـناهدرورپ . لد  رد  وا  هنیک  هدـش و  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  شنارای  هدرک ، شهانگ 

هب يوما  صاع  نب  دیعس  دندرک . تعیب  يرابدرب  اب  هکم  مدرم  دیهدم ». داب  رب  دوخ  ناج  دینک و  تعیب  وا  اب  دراد . تسد  رد  تموکح  مامز 
ندرک مهتم  تمکح  زونه  دیعس  « 2 . » تفاین ار  وا  اّما  دش  وا  يایوج  رسب  درک . ناهنپ  ور  ادخ ، دیدج  هفیلخ  هب  تبـسن  یگدنب  راهظا  ياج 

نایوما هک  یماگنه  دیعـس  نب  ورمع  شرـسپ  دوب . هتفاینرد  نامثع  لتق  هب  ار  فانم - دبع  كرتشم  ّدـج  زا  هیما و  نادـنواشیوخ  مشاه - ینب 
. دوب تاعزانم  نیا  ینابرق  نیلوا  دندرک ، تنطلس  تخت  هب  یبایتسد  يارب  رگیدکی  نتشک  هب  عورش  کلملا  دبع  نامز  رد 

تموکح فیقث  شموق  رب  اجنآ  رد  هبعش  نب  ةریغم  تفر . فیاط  هب  هکم  زا  رسب 
______________________________

ص 256. باتک ، نیمه  كر : * 
ص 3451. ج 1 ، يربط ، ( 1)

.609 ص 608 - تاراغلا ، یفقث ، ( 2)
ص:415  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رظان ناونع  هب  حرذا  رد  ناـمکح  هصق  رد  اـّما  دوب . هتفرگ  هراـنک  یلخاد  ياـهگنج  زا  هشیمه  دوب  كریز  یبلطتصرف  نوچ  یلو  درکیم .
ياهمان دربب . یهالک  دمن  نیا  زا  ات  درمـش  منتغم  ار  تصرف  نونکا  دـبرچیم ، نایوما  عفن  هب  تردـق  هّفک  هک  درب  وب  نوچ  و  تفای . روضح 

و دوتس . دوب  هتخاون  ار  نادنمدرخ  هتفرگ و  تخس  ناکاکش  رب  هک  ار  وا  نشور  يأر  تفگ و  کیربت  ار  وا  تیرومأم  نیا  تشون و  رـسب  هب 
ره هک  تساوخ  ادـخ  زا  دـهدیم و  ریخ  شاداپ  ار  ریخ  لها  دـنوادخ  تسوکین و  یهار  هک  دـهد ، همادا  دوخ  هار  هب  هک  درک  بیغرت  ار  وا 

رسب دمآ . هیواعم  هدنامرف  زاوشیپ  هب  سپس  دهد . رارق  دننکیم  ادخ  دای  رایـسب  هک  یناسک  قح و  هار  ناورهر  فورعم و  هب  نارمآ  زا  ار  ود 
دصق هریغم  يا  : » تفگ وا  دنک . اهر  ار  نانآ  نتفرگ  مشچ  رهز  نودب  تساوخیمن  اّما  دناهتشادزاب ، فیقث  رب  هطلس  زا  ار  وا  هک  تسنادیم 

: تفگ تسا  هاگآ  رطخ  زا  درکیم  دومناو  هک  هریغم  ضرعتسا ».)  ) منک ییوجزاب  ار  وت  موق  هک  مراد  نآ 
نونکات ماهدینش . نامثع  نانمشد  اب  ار  وت  يریگتخس  ربخ  ياهدمآ  تکرح  هب  هک  تقو  نآ  زا  هک  يرب  هانپ  ادخ  هب  راک  نیا  رد  مهاوخیم  »

هانگ بکترم  تراگدرورپ  هاگرد  هب  هاگنآ  دنیآ  ناسکی  ترظن  رد  وت  تسود  وت و  نمـشد  رگا  اّما  ياهتـشاد . هدیدنـسپ  یلمع  هشیدنا و 
«1 . » دناسرن رازآ  یسک  هب  فیاط  رد  دوب  هتفرگ  رارق  وا  يوگتفگ  ریثأت  تحت  هک  رسب  ياهدرک ». بیغرت  دوخ  دض  رب  ار  نمشد  ياهدش و 

یفقث دـشکب . ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  همه  اجنآ  رد  هک  داد  نامرف  وا  هب  داتـسرف و  هلابت  هب  ار  يدرم  دوب  فیاط  رد  هک  یماگنه  رـسب 
دش فیاط  یهار  هلابت  یماش  هدنامرف  فرط  زا  وا  دنتفای . تاجن  هکلهم  زا  یلهاب  عینم  هنادرمناوج  ششوک  اب  مدرم  هک  هدرک  لقن  یناتـساد 

هتخابرس ناریسا  هلابت  هب  عینم  ندیسر  زا  لبق  هک  لایخ  نیا  هب  درکیم  گنرد  همانناما  نتـشون  رد  رـسب  دنک . تعافـش  نانآ  زا  رـسب  دزن  ات 
مثعا نبا  تیاور  هب  اّما  دیـسر . هلابت  هب  مدرم  ندش  هتـشک  زا  شیپ  عقوم و  هب  ات  دومیپ  هار  زور  بش و  تفرگ و  ار  همان  تبقاع  عینم  دنـشاب .

«2 . » دندیسر لتق  هب  همه  ناریسا 
رسب دیدرگزاب . سپس  درک و  شتعیاشم  یتعاس  هریغم  تفر  نوریب  فیاط  زا  رسب  نوچ 

______________________________

سیق زا  ام  نوچ  يرادـن  ياهطلـس  اـم  رب  وت  هک  دـنتفگ  رـسب  هب  فیقث  موق  ص 62 . ج 4 ، حوـتف ، مثعا ، نبا  610 ؛ ص 609 - ناـمه ، ( 1)
رسب بیسآ  زا  ار  نانآ  هک  دوب  سیق  هلیبق  هب  فئاط  مدرم  یگتسباو  الامتحا  ص 132 *[ . ج 4 ، یناغا ، ص 717 ؛ ضئاقن ، ناویب ) . ) میتسه

.[ م هریغم - ياهینابزبرچ  هن  دیناهر ،
ص 62. ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  611 ؛ ص 610 - تاراغلا ، یفقث ، ( 2)
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ص:416  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
میکح ّما  ود  نیا  رداـم  دروخرب . ساـبع ، نب  هللا  دـیبع  لاـسدرخ  كدوک  ود  مثق ، نمحرلا و  دـبع  هب  دیـسر  هناـنک  ینب  نیمزرـس  هب  نوـچ 

هنانک ینب  زا  يدرم  دزن  ار  شرـسپ  ود  هللا  دـیبع  ور  نیا  زا  دوب . یـشیرق  هرهز  ینب  نانامیپمه  زا  ینانک  دـلاخ  نب  ظراـق »*«  رتخد  هیریوج 
یماح درک  كدوک  ود  نآ  لتق  گنهآ  رـسب  نوچ  دـنزومایب . ار  هیداب  رد  یناگدـنز  بادآ  برع  فارـشا  ّتنـس  قباـطم  هک  دوب  هتـشاذگ 

ار نتشیوخ  يور  هچ  زا  میاهتشادن  وت  لتق  دصق  ام  : » تفگ مشخ  اب  هیواعم  رادرـس  تفر . رـسب  اب  هلباقم  هب  تفرگرب و  ریـشمش  نانآ  ینانک 
مدرم ادخ و  دزن  رد  ات  ماهدمآ  دناهدروآ ، هانپ  نم  هب  هک  یناسک  زا  عافد  يارب  تفگ : دوخ  يودب  تلصخ  اب  ینانک  درم  یهد »؟ نتـشک  هب 

ود ره  دندروآ و  وا  دزن  ار  ناکدوک  داد  روتسد  رسب  دش . هتشک  ات  دزیم  ریشمش  هراومه  درک و  هلمح  وا  نارای  رسب و  رب  وا  مشاب ». روذعم 
هک ار  نادرم  نیا  : » تفگ یـشحو  مدآ  نیا  هب  نانآ  زا  یکی  دـندمآ و  نوریب  اههناخ  زا  هناـنک  ینب  ناـنز  زا  یعمج  دـیرب . رـس  دراـک  اـب  ار 
هک یتـموکح  مالـسا . رد  هن  دناهتـشکیم و  ار  ناـکدوک  زگره  تیلهاـج  رد  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  یـشکیم ؟ ار  ناـکدوک  ارچ  یـشکیم ،
.« تسا يدب  راکبان و  تموکح  هچ  دشاب  راوتسا  يدنواشیوخ  عطق  یمحریب و  هدروخلاس و  ناریپ  ناوتان و  ناکدوک  نتشک  رب  شیاههیاپ 
.« مراذگن هدنز  ار  امش  زا  نت  کی  مراذگب و  نانز  امش  رد  ریشمش  هک  مراد  نآ  دصق  ادخ  هب  : » دز دایرف  دوب  هدمآ  مشخ  هب  تخس  هک  رسب 
زا جراخ  ار  هنانک  ینب  شباـبرا  هک  دروآ  داـی  هب  درک و  يراددوخ  راـک  نیا  زا  وا  دـنک  نینچ  هک  دـندیبلط  هزراـبم  هب  ار  وا  ناـنز  دـنچ  ره 

«1 . » تسا هداد  رارق  وا  رادتقا  هزوح 
دوب هتفرگ  رظن  رد  شیارب  هیواعم  هک  ییاهتیدودحم  تیاعر  هب  دیقم  ار  دوخ  رگید  دش  ناتـسبرع  یبونج  نیمزرـس  دراو  هک  یماگنه  رـسب 

هناـیزات ناـمثع  راـتفر  زا  ییوجبیع  يارب  دوـب و  اـسراپ  يدـهاز  وا  تشک . ار  يدـهن  هکبحلا  وذ  ةدـبع  نب  بعک  ثیلثت ، رد  تسنادیمن .
«2 . » درک وفع  ار  وا  نامثع  ادعب  یلو  دوب  هدش  دیعبت  ير  هب  هفوک  زا  هدروخ 

. تشک ار  نادملا  دبع  نب  دیزی  شردارب  کلام و  شرـسپ  و  ثراح ، ینب  هلیبق  سیئر  یثراح ، نادملا  دبع  نب  رغـصا )  ) هللا دـبع  نارجن  رد 
ياهنادناخ زا  یکی  زا  ياهتسرون  هللا ، دبع 

______________________________

. دناهتشون طراق  ای  ظراق  باتک  هدنسیون  ضراق و  ص 456 ) ج 2 ، باسنا ،  ) يرذالب ظراق و  ص 614 ) تاراغلا ،  ) یفقث * 
(132 ص 131 - ج 4 ، یناغا ، كر : زین   )* 619 ص 614 - تاراغلا ، یفقث ، ( 1)

ص 40. ج 5 ، ص 455 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
ص:417  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ار مالـسا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  يوـس  هب  شموـق  زا  یناگدـنیامن  سأر  رد  هک  دوـب  برعلا ) تاـتویب   ) برع هتـسجرب 
ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  داد . رییغت  هّللا  دـبع  هب  دوب  رجحلا  دـبع  هک  ار  وا  یلهاج  نارود  مسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تفریذـپ و 

هللا دبع  دوب و  هدمآرد  سابع  نب  هللا  دیبع  اب  جاودزا  هب  هشیاع  شرتخد  درک . يریگولج  مالسا  زا  شموق  دادترا  زا  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
اب دروآ و  درگ  ار  نارجن  مدرم  هـمه  کـلام  نتـشک  زا  سپ  رــسب  « 1 . » درک کـمک  نمی  تموـکح  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  نادـملا  دـبع  نب 

دـسرب نم  هب  دنیاشوخان  يربخ  امـش  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دینادب  ناگدازهنیزوب  يا  نایحیـسم ، يا  : » تفگ نانآ  هب  زیمآدـیدهت  ینانخس 
زا طایتحا  بناج  دـیناوتیم  ات  دوش . ناریو  ناتیاهرهـش  ددرگ و  دوباـن  ناـتعرازم  دوش و  عطقنم  ناتلـسن  هک  منکیم  ناـنچ  مدرگیمزاـب و 

«2 .« » دیهدم تسد 
هک ار  نادـمه ، نانیـشنهیداب  رورـس  برک ، وبا  هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  درک و  هلمح  نادـمه  بحرا »*«  هب  ادـتبا  نمی  رد  رـسب 
.« تسا مابش  هوک  اجنیا  مینادمه و  ام  رسب  يا  : » دندز دایرف  اجنآ  زا  دندرب و  هانپ  مابش  هوک  هب  نادمه  موق  « 3 . » تشکب درکیم  عیشت  راهظا 
ار ناشنادرم  تخات  نانآ  رب  دنتشگزاب  دوخ  ياهاتـسور  هب  نوچ  و  تفر ، اجنآ  زا  دونـشیمن و  ار  نانآ  يادص  هک  درک  دومناو  نینچ  رـسب 
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«4 . » دندمآرد تراسا  هب  هک  دندوب  یناملسم  نانز  نیلوا  نانآ ، درک و  ریسا  ار  ناشنانز  تشک و 
نادنچ یلو  درک ، يرادیاپ  یکدنا  نامجاهم  لباقم  رد  ارهاظ  نارمن  نب  دیعس  طقف  تشاد  نمی  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ییاورنامرف  ود  زا 

«5 . » دنتخیرگ هفوک  هب  ود  ره  سپس  دوبن . قفوم 
______________________________

.272 ص 271 - ج 1 ، دعملا ، بسن  یبلک ، نبا  ص 98 ؛ ج 4 ، هباصا ، رجح ، نبا  ( 1)
.617 ص 616 - تاراغلا ، یفقث ، ( 2)

دناهتفگ یـضعب  تسا و  نادـمه  لیابق  زا  گرزب  ياهلیبق  مان  بحرا  دـیوگ : تشاددای 4 ) تاراغلا ص 617 ، یفقث   ) تراغلا راتـساریو  * 
. رافظ یگنسرف  هد  رد  ایرد و  لحاس  رب  نمی  رد  تسا  يرهش 

تـسا هدرب  مان  برک  یبا  زا  دروم  ود  رد  نامثع  لـتق  هصق  رد  يربط  خـیرات  رد  ص 63 . ج 4 ، حوـتف ، مثعا ، نبا  618 ؛ - 617 نامه ، ( 3)
يرگید و  دنتـسیاب » لاملا  تیب  رد  رب  تفگ  راصنا  زا  یکی  و  نادـمه ، مدرم  زا  یکی  برک ، یبا  هب  نامثع  هاگنآ  : » دـیوگ هک  اجنآ  یکی 

مولعم و  ( 3046 ص 3020 ، ج 1 ، يربط ،  ...« ) دـیوگ هدوب  نامثع  لاملا  تیب  لـماع  هک  شردـپ  زا  لـقن  هب  برک  یبا  نب  راـسی  : » دـیوگ
. يرگید ای  تسا  يربط  رد  روکذم  برک  یبا  نامه  دیسر  لتق  هب  رسب  تسد  هب  هک  برک  یبا  نیا  تسین 

مامتها هب  تایفولاب ، یفاولا  يدفص ، ص 180 ؛ هباغلا ج 1 ، دسا  ریثا ، نبا  ص 132 . ج 4 ، یناغا ، ص 717 ؛ ضئاقن ، راتساریو )  ) ناویب ( 4)
.131 ص 130 - ج 10 ، -(، 1931 ندابسیو ، لوبناتسا /  ) نارگید رتیر و 

.620 ص 619 - تاراغلا ، یفقث ، ( 5)
ص:418  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رادرـس اّما  دنک . يریگولج  رهـش  هب  رـسب  دورو  زا  هک  دیـشوک  هدوهیب  وا  داهن . دوخ  ياج  هب  ار  یفقث  ۀکارا  نب  ورمع  سابع ، نب  هللا  دـیبع 
طقف تشک و  ار  همه  رسب  دندمآ . تعاطا  راهظا  يارب  برأم  زا  یتعامج  سپس  دناسر . لتق  هب  ار  رهـش  مدرم  زا  رگید  یعمج  وا و  هیواعم ،

مالّسلا هیلع  یلع  نایعیش  هک  داهن  ناشیج  هب  يور  اعنص  زا  رـسب  دیوگزاب . شموق  يارب  ار  عیجف  ماع  لتق  نیا  ربخ  ات  تفای  ییاهر  نت  کی 
هب رسب  دنتفرگ و  هانپ  دوخ  ژد  رد  یضعب  دناسر . لتق  هب  ار  نانآ  تفای و  هبلغ  نانآ  رب  رسب  اّما  دندیگنج  وا  اب  نانآ  دندوب . دنمورین  اجنآ  رد 

«1 . » تسین قارغا  زا  یلاخ  هّتبلا  هک  دناسر . لتق  هب  ار  نت  رازه  یس  دمآ  تفر و  نیا  رد  رسب  هک  هدش  تیاور  تشگزاب . اعنص 
هک درک  توعد  ار  وا  دنتسه و  ینامثع  تومرضح  مدرم  زا  یمین  هک  تشون  رسب  هب  ياهمان  تومرـضح  لایقا )  ) فارـشا زا  رجح ، نب  لئاو 
لام ار  وا  تفر و  وا  زاوشیپ  هب  لئاو  تفریذپ . ار  وا  توعد  گنردیب  رسب  « 2 . » دریگب هار  وا  رب  هک  دوبن  یسک  اجنآ  رد  اریز  دورب ، اجنآ  هب 
رگا تفگ  لئاو  دشکب . ار  شمدرم  عبر  دهاوخیم  هک  تفگ  باوج  رد  رسب  دنکیم . هچ  تومرـضح  مدرم  اب  دیـسرپ  وا  زا  هداد  تعلخ  و 
رگید یکی  هباوث  نب  هللا  دبع  دنک . عورـش  دنادیم ، ناما  رد  ندش  هتـشک  زا  ار  دوخ  هک  هباوث ، نب  هللا  دبع  زا  تسا  رتهب  دراد  يدصق  نینچ 

نایشبح تسد  هب  هک  درکیم  یگدنز  ریذپانریخست  يژد  رد  هللا  دبع  دیزرویم . تفلاخم  تخس  وا  اب  لئاو  هک  دوب  تومرضح  ناگرزب  زا 
هباوث نب  هللا  دبع  دیایب . وا  دزن  هب  هک  درک  توعد  ار  وا  ینتورف  اب  تفر و  هعلق  ياپ  هب  رـسب  دوب . هدش  هتخاس  ناتـسبرع  هب  ناشدورو  زا  سپ 

یهاوخیم : » دیسرپ رـسب  زا  وا  نزب » ار  شندرگ   » هک دش  وربور  نامرف  نیا  اب  دمآ و  دورف  ژد  زا  تسنادیم  ناما  رد  نتـشک  زا  ار  دوخ  هک 
. مناوخب يزامن  هک  هدب  هزاجا  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : هباوث  نب  هللا  دبع  يرآ »  » داد خساپ  هیواعم  رکشل  هدنامرف  و  یشکب »؟ ارم 

______________________________

ص 640. نامه ، ( 1)
هیلع یلع  زا  وا  تشاد . ار  نامثع  تبحم  لد  رد  دـنچ  ره  زاـب  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هفوک  رد  لـئاو  جـیدخ ، نب  لیـضف  لـقن  هب  ( 2)
هیلع یلع  ددرگزاـب . یگنرد  كدـنا  زا  سپ  دروآ و  حالـص  هب  ار  شیوخ  ياـهراک  دور و  شیوـخ  راـید  هب  هک  تساوـخ  هزاـجا  مالّـسلا 
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ود دـش  هاگآ  رـسب  اب  وا  ینابت  لئاو و  تناـیخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دورب . هک  داد  هزاـجا  وا  هب  تشادـن  ربخ  وا  لـیامت  زا  هک  مالّـسلا 
گنج هب  ار  شاهلیبق  دارفا  تفرگ و  ار  ناناملسم  بناج  ّهدر  ياهگنج  رد  رجح  نب  لئاو  (. 631 ص 630 - نامه ،  ) درک سبح  ار  وا  دنزرف 

(. ص 344 ّهدر ،» نامز  رد  مالسا و  مد  هدیپس  رد  هدنک  ، » رکل  ) داتسرف هدنک  هلیبق  دترم  سیئر  سیق  نب  ثعشا 
ص:419  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

یمهـس نآ  رد  زین  شرهاوخ  هک  ار  وا  لام  موس  کی  درک و  هرداصم  ار  شلاوما  رـسب  دزب . ار  شندرگ  داهن و  شیپ  ياـپ  رـسب  نآ  زا  سپ 
«1 . » دنادرگزاب وا  هب  ار  هللا  دبع  رهاوخ  مهس  ادعب  هیواعم  تفرگب . تشاد 

مدرم عبر  نتشک  يارب  ار  دوخ  رگید  ياههشقن  دینش  ار  همادق  نب  ۀیراج  يرادرس  هب  نمـشد  یکمک  رکـشل  ندش  کیدزن  ربخ  نوچ  رـسب 
لقن لومعم ، قبط  یفوک ، عبانم  دوبن . عیرس  نادنچ  زاجح  هب  رـسب  هلمح  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  شنکاو  تشاذگ . مامتان  تومرـضح 

رازراک يایهم  همادق  نبا  ۀیراج  هکنیا  ات  درکیم  نمشد  زا  ماقتنا  هب  ضیرحت  هدوهیب  ار  دوخ  نارای  زاغآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دناهدرک 
یلیامت و  دوب . ماش  هب  هلمح  نیموس  يارب  دوخ  ناگدـنمزر  یهدنامزاس  هداـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوریم  ناـمگ  تروص  ره  رد  دـش .

رد ارچ  هک  تفرگ  داریا  نمی  رد  دوخ  نامکاح  رب  یتشرد  مشخ و  اب  وا  دنک . یعرف  ياهراک  مرگرس  ار  دوخ  یماظن  ياهورین  هک  تشادن 
ياهیرگمتـس هب  طوبرم  رابخا  دـندوب . هدرکن  عفد  ار  نایماش  هلمح  دوخ  هدرکن و  زاغآ  ار  هلمح  نامثع  ناوریپ  یلحم  نایـشروش  اـب  هلباـقم 

رفن رازه  هک  هفوک  زا  رفن  رازه  اب  هیراـج  دـنزب . لـمع  هب  تسد  هک  تخاـس  روبجم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیواـعم  شترا  هدـنامرف  هنایـشحو 
مالّسلا هیلع  یلع  دمآرد . تکرح  هب  دندوب ، میمت  دعس  وا ، دوخ  هلیبق  زا  رتشیب  دندرکیم و  یهارمه  ار  وا  هرصب  زا  رگید  سفن  هزات  زابرس 

ۀیراج ددنویپب و  زاجح  رد  همادق  نب  ۀیراج  هب  هک  هدرک  جیـسب  هفوک  زا  یمعثخ  دوعـسم  نب  بهو  يرادرـس  هب  ار  رگید  رفن  رازه  ود  ادعب 
تـسوا دزن  هب  تماجنارـس  هک  ییادخ  زا  : » تفگ وا  هب  عادو  ماگنه  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک . نییعت  اهورین  نیا  یهدنامرف  هب  ار  همادق  نب 

دنچ ره  یناتـسب ، روز  هب  ار  یـسک  روتـس  ای  یـسک  دنزرف  ای  یـسک  لام  هک  دابم  يرامـشب و  راوخ  ار  يدـهاعم  ای  ناملـسم  هک  دابم  سرتب 
«. نک ادا  تقو  هب  ار  اهزامن  یشاب و  هدایپ  ای  ياپهنهرب 

هب هتخیرگ  نامثع  ناوریپ  دیـسر  نمی  هب  نوچ  تخادرپن و  يژد  چیه  رهـش و  چـیه  هب  هار  رد  و  تفر ، نمی  هب  زاجح  هار  زا  ناباتـش  هیراج 
ار نانآ  هیراج  دـندز . نامثع  ناوریپ  راتـشک  هب  تسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  تفرب و  اهنآ  یپ  زا  هیراج  دـندوب . هدرب  هاـنپ  اهناتـسهوک 

ربخ نوچ  رـسب  داهن . تومرـضح  هب  يور  رـسب  بیقعت  رد  دماینرد و  يرهـش  چیه  هب  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  دـنریگب و  ماقتنا  ات  تشاذـگ 
نوچ وا  اب  ندش  ریگرد  نودب  دینش  ار  هیراج  ندش  کیدزن 

______________________________

.631 ص 629 - تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
ص:420  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نیا زا  رـسب  فدـه  دوـخ . هدارا  لـیم و  زا  هن  درکیم  يوریپ  هیواـعم  روتـسد  زا  کـش  نودـب  راـک  نیا  ماـجنا  رد  وا  « 1 . » تـخیرگ يدزد 
نیرتشیب ندرک  دراو  دوب و  مدرم  رد  تشحو  سرت و  داجیا  وا  دوصقم  هکلب  دنک ، فرـصت  اتقوم  ار  روشک  زا  یـشخب  هک  دوبن  نیا  اههلمح 

شیاتـس ار  يادخ  تفگ : شرورـس  هب  يدنلبرـس  اب  تشگزاب  رد  رـسب  هک  هدـش  لقن  تافلت . تراسخ و  نیرتمک  لمحت  اب  نایز  بیـسآ و 
«2 . » دشن بوکنم  رکشل  نیا  زا  درم  کی  یتح  متشک و  ار  وت  نانمشد  تشگرب  تفر و  رد  متفر و  رکشل  نیا  اب  هک  منکیم 

هار زا  هک  تفرگ  میمصت  دیآ  راتفرگ  دندوب  وا  بیقعت  رد  هک  نانآ  دندمآیم و  لباقم  زا  هک  نمشد  ياهورین  نیب  هک  دیـسرتیم  هک  رـسب 
هب رسب  : » تفگ دینش  ار  ربخ  نیا  هک  همادق  نب  ۀیراج  دورب . میمت  نیمزرس  يوس  هب  فوج  هار  زا  یقرش  هداج  کی  زا  دریگ و  هرانک  زاجح 

دنیاسایب و شنارای  دوخ و  هکنیا  ات  درک  فقوت  شرج  رد  هام  کی  دودح  هیراج  دننک ». عافد  دوخ  زا  دـنناوتیم  هک  تسا  هتفر  یموق  راید 
«3 . » دینش ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  ربخ  هک  دوب  اجنامه  رد 
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نانآ لباقم  زا  وا  دـندوب  هدرک  فرـصت  ار  رـسب  هنب  راب و  زا  یـشخب  میمت  ینب  مدرم  هکنآ  دوجو  اب  تشاد ، راظتنا  هیراـج  هک  هنوگناـمه 
هلمح ناشیا  رب  وا  دـندوب . هدـش  دراو  هدـعج  ینب  هلیبق  رب  هک  دروخرب  میمت ) هلیبق  زا   ) دعـس ینب  زا  یهورگ  اب  وا  جـلف  رد  اّما  « 4 . » تخیرگ
شیپ هک  ییاهگنج  رد  نامثع  زا  دعب  همامی  مدرم  دیسر ، همامی  هب  ات  تفرب  رسب  « 5 . » تفرگ تراسا  هب  ار  يدادعت  تشک و  ار  یضعب  درب .

ار هفینح  ینب  هک  درک  دیدهت  تشذـگ  نانآ  رب  نوچ  رـسب  « 6 . » دـندوب هتفرگ  ار  هربو  نب  مساـق  دوخ  ریما  درگ  هتـسج و  لازتعا  دوب  هدـمآ 
مموق هرابرد  ات  میآیم  هیواعم  دزن  هب  وت  اب  نم  تفگ : نیشیپ  رادمان  ياسؤر  یکی  رسپ  هرارم  نب  ۀعاّجم  اّما  داد . دهاوخ  تخس  یلامـشوگ 
رـسب اّما  دـننک . تعیب  يوما  هفیلخ  اب  هک  دـندوب  هداـمآ  هفینح  ینب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  دـعب  نیا  هّتبلا  منک . هحلاـصم  وا  اـب 

يارب ار  نانآ  تساوخیم 
______________________________

.632 ص 621 - نامه ، ( 1)
ص 17] ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  كر : زین  ص 633 *[  نامه ، ( 2)

ص 16] ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  كر : زین   ]* 640 ، 638 ، 6363 ص 624 ، نامه ، ( 3)
ص 16. ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 4)

ص 132. ج 4 ، یناغا ، ص 717 ؛ ضئاقن ، راتساریو ،)  ) ناویب ( 5)
. تسا هدماین  يرگید  ياج  رد  هربو  نب  مساق  مان  ( 6)

ص:421  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هیصوت هیواعم  هب  وا  « 1 . » درب ماش  هب  دوخ  اب  ةوامس  يارحص  زا  تشگزاب  رد  ار  هعاّجم  رـسپ  دنک و  تازاجم  دندوب  فرطیب  رتشیپ  هک  نآ 

«2 . » دینادرگ شاهلیبق  ریما  ار  وا  تفریذپ و  ار  وا  تعیب  تشاد و  یتشآ  رس  نامز  نیا  رد  هیواعم  دشکب . ار  هعاّجم  رسپ  هک  درک 
رد مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  داد و  ناـکت  تخـس  ار  هفوک  مدرم  دوب  هدـش  بکترم  زاـجح  هب  هلمح  رد  رـسب  هک  ییاـهتراغ  لـتق و  اـهزواجت و 

نابز هتشذگ  رد  دوخ  یلبنت  یتسـس و  يارب  هفوک  مدرم  درک . کمک  هیواعم  هب  هلمح  يارب  سفن  هزات  يرکـشل  زیهجت  يارب  شیاهـششوک 
يدرم ام  نایم  زا  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ  دندمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  رادـید  هب  هفوک  فارـشا  زا  یهورگ  دـندوشگ و  رگیدـکی  تمالم  هب 

. راد هناور  درم  نیا  يوس  هب  ینایرکشل  وا  هارمه  نیزگرب و 
ار امش  هک  نامز  نآ  رد  یلو  دنارب  رهش  زا  ای  دشکب  ار  يرگید  ود  نآ  زا  یکی  ات  متسرفیم  وا  راکیپ  هب  ار  يدرم  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع 

نب دایز  ینادـمه ، سیق  نب  دیعـس  دـیزرو . يرادـیاپ  دیـشوکب و  دـیاب  مناوخیم  ارف  نآ  هب  مهدیم و  نامرف  ماـش  مدرم  ماـش و  گـنج  هب 
یمیت ثراح  نب  دیوس  دندرک . مالعا  نینمؤملا  ریما  زا  ار  دوخ  طرش  دیقیب و  تیامح  دنتـساخاپب و  یلهذ  « 3  » جودحم نب  ۀلعو  هفصخ و 

رد تکرـش  هب  ار  ناـنآ  دـننک و  عمج  ار  دوخ  ناراـی  کـی  ره  هک  نک  رما  دوخ  هعیـش  ياـسؤر  هب  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : باـبرلا  میت  زا 
يدـع نب  رجح  دـنراد . ناشرذـحرب  تناـیخ  یناـمرفان و  ءوس  بقاوع  زا  دـنناوخب و  ناـنآ  رب  نآرق  دـننک و  بیغرت  وت  یهارمه  هب  گـنج 

دبع رفن و  رازه  ود  زین  یحایر  سیق  نب  لقعم  رفن و  رازه  ود  يرکب  هفـصخ  نب  دایز  دـنک ، جیـسب  ار  رفن  رازه  راهچ  تسناوت  اروف  يدـنک 
تخس یهدنامرف  هک  تساوخ  ار  يدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  و  دندرک . يروآدرگ  رفن  رازه  دودح  زین  « 4  » یئبس بهو  هللا 

______________________________

ص 643. تاراغلا ، یفقث ، ( 1)
جارس نامه  وا  تسا  نکمم  تسا . هدشن  رکذ  هرارم  نب  هعاّجم  رسپ  مان  . 17 ص 16 - ج 2 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 643 ؛ نامه ، ( 2)

هک تیاور  نیا  ص 67 ) ج 3 ، هباصا ، رجح ، نبا   ) دشاب ربمایپ  باحـصا  زا  ثیدـح و  يوار  یفنح  یمامی  یملـس  نب  ةرارم  نب  هعاّجم  نب 
هکم و زا  رـسب  تشگزاب  زا  دعب  تسا . هابتـشا  ارهاظ  ص 638 ) تاراغلا ،  ) تشذـگ هکم  زا  همامی  هب  نتفر  زا  شیپ  تشگزاـب  هار  رد  رـسب 
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(. 621 - 620 نامه ، . ) تفرگ تسد  هب  هرابود  ار  رهش  هرادا  گنردیب  سابع  نب  مثق  نمی  هب  وا  تمیزع 
نامه رد  راتساریو  هرامش 4  تشاددای  كر : وا  هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا . هدمآ  عودخم  نب  ۀلع  ص 637 و  تاراغلا ، نتم  رد  ( 3)

. هحفص
هک دش  مهتم  ادعب  هک  دشاب  ابـس  هللا  دبع  نامه  درم  نیا  تسا  نکمم  تسا . هتـشون  ینمـس  ار  نآ  ص 478 ) ج 2 ، باسنا ، ، ) يرذالب ( 4)

. تسا هدوب  یلاغ  نایعیش  راذگناینب 
ص:422  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دنک عمج  مه  درگ  هفوک  رد  گنج  يارب  ار  ناـنآ  دروآ و  درگ  دـناهدش  هدـنکارپ  داوس  رد  هک  ار  یمدرم  دـناوتب  دـشاب و  داـمتعا  دروم  و 
. درب مان  ار  یحایر  سیق  نب  لقعم  سیق ، نب  دیعس 

هب اهدرک  هلمح  ربخ  دیسر ، هرکـسد  هب  لقعم  هک  یماگنه  داتـسرف . فارطا  هب  رکـشل  يروآدرگ  يارب  دناوخارف و  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نیادـم هب  دـناسر و  نایاپ  هب  ار  هاپـس  يروآدرگ  راک  نوچ  و  تخادرپ ؛ لابج  ياههوک  رد  نانآ  بیقعت  گنج و  هب  وا  دینـش . ار  روز  رهش 

. دیسر وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  ربخ  هک  دوب  هفوک  هار  رد  دیسر ،
ییاهبیسآ ددرگزاب . باتش  اب  یلصا  هاپس  هب  نتـسویپ  يارب  هاگنآ  دنک و  هلمح  ماش  هب  تارف  دور  لحاوس  زا  هک  دش  ایهم  هفـصخ  نب  دایز 

رس وا  اب  هک  یناسک  اب  دنکن و  ملظ  یسک  هب  هک  دوب  هداد  روتسد  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  دوب  كدنا  رایسب  الامتحا  دیسر  مدرم  هب  وا  زا  هک 
ار وا  هلمح  دایز  اّما  داتـسرف ، وا  اب  هلباقم  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  هیواعم  دوشن . هیداب  بارعا  ضرعتم  دگنجن و  دـنرادن  گنج 

«1 . » دش هاگآ  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  زا  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  مودق  رظتنم  تیه  رد  وا  هک  یماگنه  تشگزاب . وا  و  درک . عفد 
دوب هتشون  ياهمان  ناجیابرذآ  رد  دوخ  لماع  هدابع ، نب  دعس  نب  سیق  هب  ماش  هب  هلمح  يارب  يرکـشل  ندرک  ایهم  نمـض  مالّـسلا  هیلع  یلع 
درگ اجنآ  رد  يرایـسب  هورگ  نونکا  تشون  وا  دیایب . هفوک  هب  تعرـس  اب  دوخ  دراذـگب و  دوخ  ياج  هب  ار  یـسمحا  لیبش  نب  هللا  دـیبع  هک 

ریخأت هب  ار  گنج  سیق  تشگزاب  رطاخب  اـهنت  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنزیخرب . مارح ) تمرح  ناگدننکـش   ) نیلحم اـب  گـنج  هب  هک  دـناهدمآ 
«2 . » دوب هتفرگ  رظن  رد  لاس 40  ناتسمز  رخآ  وا  ار  هلمح  زاغآ  خیرات  هتخادنا و 

وربور دوخ  لتاق  اب  دش ، هفوک  دجسم  دراو  حبـص  زامن  يادا  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  لاس 40  ناضمر  هعمج 17 »*«  زور  رد 
ترضح نآ  رـس  رب  یتبرـض  دولآرهز  يریـشمش  اب  و  وت » زا  هن  تسادخ ، نآ  زا  تموکح  یلع ! يا  : » تشاد نابز  رب  ار  راعـشا  نیا  هک  دش 

. دز
يریمح ردپ  يوس  زا  هک  دوب  رصم  جراوخ  زا  يدارم ، مجلم  نب  ورمع  نب  نمحرلا  دبع  لتاق 

______________________________

.638 ص 637 - تاراغلا ، یفقث ، 479 ؛ ص 478 - نامه ، ( 1)
ص 480. ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

نینمؤملا ریما  ترضح  ندروخ  تبرـض  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیـش  رابخا  رثکا  رد  نکل  تسا . نینچ  ناینـس  تایاور  * 
تشاددای 1. ص 490 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، كر : دوب . ناضمر  هام  مهدزون  بش  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

ص:423  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
مالّسلا هیلع  یلع  نتشک  دصق  هب  وا  دوب . يدنک  هلبج  ونب  نانامیپمه  زا  دشیم و  هدرمـش  يدارم  دوخ  يردام  نادنواشیوخ  بناج  زا  دوب و 

زا تیانج  کیرـش  ود  هفوک  رد  دوب و  هدـمآ  هفوک  هب  دـندوب  هدیـسر  لتق  هب  ناورهن  رد  هک  جراوخ  ناربهر  نوخ  زا  نتفرگ  ماـقتنا  يارب  و 
دجـسم قاط  رب  ای  یبوچ  رد  رب  درک و  اطخ  بیبش  ریـشمش  درک . ادـیپ  یمیت  دـلاجم  نب  نادرو  یعجـشا و  هرجب  نب  بیبش  ماـن  هب  جراوخ ،

وا ریـشمش  یمرـضح  درم  دمآ . راتفرگ  رمیوع  مان  هب  یمرـضح  يدرم  تسد  هب  هدنک  ياههزاورد  یکیدزن  رد  اّما  درک ، رارف  وا  دمآ . دورف 
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زا وا  دیریگب . ار  تسد  هب  ریـشمش  درم  هک  دـندزیم  دایرف  دندیـسر و  ناگدـننکبیقعت  زا  یهورگ  هک  دوب  هدز  نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  ار 
دبع تسد  هب  اجنآ  رد  تخیرگ و  هناخ  هب  نادرو  دش . مگ  تیعمج  نایم  رد  زین  بیبش  درک . رارف  دنکفا و  ییوس  هب  ار  ریـشمش  ناج  سرت 
هچنآ رب  انب  مجلم  نبا  دیـسر . لتق  هب  دوب  هدش  هاگآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  رد  وا  تکرـش  زا  هک  دوخ  دـنواشیوخ  یمیت  دـیبع  نب  هبجن  هللا 
نیمز رب  ار  وا  تخادنا و  مجلم  نبا  يور  رب  ياهفیطق  وا  دش . ریگتسد  یمشاه  بلطملا  دبع  نب  ثرح  نب  لفون  نب  ةریغم  تسد  هب  دناهتفگ 

دوخ مدنام  هدنز  رگا  دیـشکب و  نم  لتق  صاصق  هب  ار  وا  مدرم  تبرـض  نیا  زا  رگا  دومرف  یلع  دندرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  ار  وا  دز .
شنارـسپ ار  وا  رکیپ  تفر . ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناضمر  هبنـشکی 19 »*«  بش  رد  دـعب ، زور  ود  منک . راتفر  هنوگچ  وا  اـب  هک  منادیم 

. دندرپس كاخ  هب  ار  وا  سابع  نب  هللا  دیبع  يراکمه  اب  دنداد و  لسغ  رفعج  نب  هللا  دبع  شردارب  رسپ  و  هیفنح ، نب  دمحم  نیسح و  نسح ،
«1 . » دیسر لتق  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیصو  هب  انب  مجلم  نبا 

جراوخ ياههنتف  ماجرفان و  تیمکح  نیفـص ، تدمزارد  نارحب  زا  دـعب  وا  لابقا  هراتـس  هک  دیـسر  تداهـش  هب  ینامز  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هب رـسب  ياههلمح  اصوصخم  گنج ، رد  هیواعم  دـیلپ  راتفر  اریز  دوب ، هتـشگرب  وا  دوس  هب  هفوک  ياوه  لاـح و  دوب . عولط  لاـح  رد  ناورهن 

هیلع یلع  يدنلبرـس  يارب  رگا  هک  دـندوب  هداـمآ  نونکا  هرـصب  هفوک و  مدرم  دوب . هدرک  راکـشآ  ار  يوما  تموکح  یعقاو  ّتیهاـم  زاـجح 
یگداسب ناوتیمن  دروآ  راب  هب  دوب  نکمم  نایماش  اب  موس  گنج  هک  یجیاتن  زا  دنگنجب . دوخ  لالقتسا  يارب  لقا  دح  دنگنجیمن ، مالّسلا 

زا دعب  نایماش  تشذگ .
______________________________

، یتالحم یلوسر  حرش  همجرت و   ) داشرا دیفم ، كر : دوب . ناضمر  هام  بش 21  مود  ثلث  رد  ترضح  نآ  تداهش  هعیـش  تایاور  رب  انب  * 
. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رابخا  ثیدح و  ياهباتک  رگید  ص 8 و  ات )، یب  نارهت ،
.3457 ص 3456 - ج 1 ، يربط ، 496 ؛ ص 486 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)

ص:424  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دوب هداد  ناشن  هبرجت  نامز  نیا  ات  نیا  دوجو  اب  دوب . هدوسآ  ناشرطاخ  رـصم  بناج  زا  دندوب و  هدرک  بسک  يرتشیب  دامتعا  نیفـص  هعقاو 

نایقارع نیا  دنداهنیم . رارف  هب  اپ  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  نایماش  دندوب  هدش  وربور  مه  اب  تخـس  يدربن  رد  نایقارع  نایماش و  هاگره  هک 
یماظن يزوریپ  هب  الماک  راب  نیا  دنتـسناوتیم  گنج  نتفرگ  رـس  زا  اب  خسار  یمزع  یـسایس و  يرترب  اب  هدروخریت  یگنلپ  نوچ  هک  دـندوب 

. دنبای تسد 
. دوبن هفوک  مدرم  بولطم  نادنچ  وا  دوخ  تایح  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تموکح  هویش  هتبلا ،

ادخ لوسر  زا  دعب  ناملـسم  نیرتهب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دندوب  دـقتعم  هتفای و  شرورپ  وا  تموکح  رخآ  ياهلاس  رد  هک  يرادافو  ناوریپ 
هب تبسن  رهش  مدرم  دندادیم . لیکشت  ار  یکدنا  تیلقا  دراد  ار  مدرم  رب  تموکح  یگتـسیاش  هک  تسا  یـسک  اهنت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دوب وا  یماش  نارادفرط  هیواعم و  اب  نانآ  تفلاخم  يدامتعایب و  دوب  هدش  نانآ  داحتا  ببس  هچنآ  دنتشاد . رظن  فالتخا  ادیدش  وا 
ياهلـسن هرطاخ  رد  درک . تیرثکا  هب  لیدبت  جـیردتب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رادـفرط  تیلقا  نایوما  ياهیرگبوکرـس  راتفر و  ءوس  يراکبیرف ،
یمالسا عورشم  تموکح  يارب  نایوما  هناراکبیرف  ياعدا  لباقم  رد  دش . رگهولج  ینامرآ  ینینمؤملا  ریما  تروص  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دعب 

تقادـص و مدرم  نآ ، هناـیوجماقتنا  ياـهتازاجم  يوما و  نکفاهقرفت  دبتـسم و  راّدـغ ، تموکح  هب  هجوـت  اـب  نیمز و  رد  ادـخ  ینیـشناج  و 
تشذـگ و شناوریپ و  ماـمت  هب  تبـسن  وا  راـتفر  يواـست  وا ، مدـق  تاـبث  یمالـسا ، تموکح  هب  تبـسن  یلع  يریذـپانفاطعنا  صـالخا و 

تلادع تدش  و  وا ، تموکح  ياهیتخس  هک  دندوب  هدامآ  نونکا  نانآ  دندوتسیم . ار  شاهدروختسکش  نانمشد  هب  تبـسن  وا  يدرمناوج 
طرش دیقیب و  تیامح  زا  يراددوخ  يارب  ار  دوخ  ناگرزب  دننک و  شومارف  دوب  هدش  وا  زا  شنارای  ندش  ادج  ببس  هک  تواضق  رد  ار  وا 
رارق یعیبط  قوف  تافص  تیموصعم و  زا  ياهلاه  رد  ار  وا  دنتخادرپ و  وا  شیاتس  هب  شنارای  نیرتوردنت  دننک . شنزرـس  مالّـسلا  هیلع  یلع 
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توعد و زا  سک  ره  زا  شیب  هک  دوب  هدرک  اعدا  یتاهیجوت ، اـب  دـنچ ، ره  وا  اریز  تشادـن  هار  وا  دوخ  هشیدـنا  رد  یتاـیرظن  نینچ  دـنداد .
زا اّما  تسا  مالـسا  هب  تبـسن  ناسک  نیرترادافو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  تسا و  هاگآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنس 

ببـس مه  هک  دوب  تافـص  نیمه  ماجنارـس  دیـشوکیم و  نآ  ناربج  رد  تفریذـپیم و  ار  نآ  دوب و  هاـگآ  ـالماک  دوخ  یناـسنا  ياـهاطخ 
نیرتالاو هب  ار  وا  مه  دش و  وا  تموکح  طوقس 

ص:425  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تنایخ دـیدج  يزاب  هب  نتخادرپ  زا  وا  يراددوخ  باطخ ، نب  رمع  هتفگ  هب  وا ، یعبطخوش  ای  هباـعد »*« » . » دـناسر مالـسا  رد  سدـق  ماـقم 
یگدنز رد  تیقفوم  زا  ار  وا  دوب  هدناود  هشیر  یمالسا  تلود  رد  نامز  نآ  رد  هک  هنادنر  یبلط  تصرف  یقالخا و  ریغ  ياهدنفرت  یـسایس ،

زا لبق  یبرع  توتف  زا  ياهنومن  بان و  مالـسا  زا  یقـشمرس  لـماک ، ناـسنا  زا  ياهوسا  تروص  هب  شنارگـشیاتس  رظن  رد  اـّما  درک ، مورحم 
. دش رگهولج  مالسا 

______________________________

ص 105. باتک ، نیمه  كر : * 
ص:427  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هماکدوخ تنطلس  لیکشت  هعماج و  هب  مظن  تشگزاب  همتاخ 

گنج نیا  نایرج  تداهـش  هجیتن  رد  دوب و  هدرک  زیهجت  ماش  يارب  هزات  يرکـشل  وا  هک  داتفا  قافتا  یناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداـهش 
باختنا مالّسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  هب  ییوگ  تفگ و  چیهیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طبس  مالّـسلا  هیلع  نسح  دنام . توکـسم  یلخاد 
باختنا دوخ  يارب  ینیـشناج  شتایح  نامز  رد  دوبن  لیام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  هب  انب  دیاش  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  دش .

ار تّما  رب  تموکح  یگتسیاش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  طقف  هک  دوب  هتفگ  ار  دوخ  خسار  هدیقع  رایـسب  يدراوم  رد  اّما  دنک .
. دوب باختنا  نیا  يارب  وا  حیرص  رظن  زا  یکاح  « 1  » مالّسلا هیلع  نیسح  هب  دوخ  تیصو  و  دنراد ؛

. دوب غیلب  یبیطخ  وا  عقاو  رد  تساکیمن . وا  یگتسیاش  زا  « 2  » دوب مالّسلا  هیلع  نسح  نابز  رد  هک  یتنکل 
: دنکیم فصو  نینچ  ار  وا  هفوک  دجسم  رد  وا  ياثر  رد  ياهبطخ  رد  شردپ  تداهش  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نسح 

هب هک  دوب  وا  دنسرن ، وا  هب  رادرک  رد  زین  ناگدنیآ  و  دنتسجن ، یشیپ  وا  رب  رادرک  رد  ناینیشیپ  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بش  نیا  رد  یتسارب  »
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  یسک  نامه  وا  و  درک . عافد  ترضح  نآ  زا  شیوخ  ناج  اب  داهج و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هارمه 

مچرپ اب  ار  وا  هلآ  هیلع و 
______________________________

.504 ص 497 ، ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
هتـشادنپ نینچ  هابتـشا  هب  يری  هلاو  ایچو  . 50 ص 49 - ، 1949 هرهاق ، رقـص ، دـمحا  مامتها  هب  نییبلاطلا ، لـتاقم  یناهفـصا ، جرفلا  وبا  ( 2)

هک یتروص  رد  مود .) عبط  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  یلع ،» نب  نسحلا   ) » دوب هدرب  ثرا  هب  شیاهومع  زا  یکی  زا  ار  تنکل  نیا  وا  هک  تسا 
. تسا یسوم  ترضح  وا  ّمع  زا  روظنم 
ص:428  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زا و  پچ ، فرط  زا  لیئاکیم  تسار و  فرط  زا  لـیئربج  دـنتفرگیم ، ناـیم  رد  ار  وا  لـیئاکیم  لـیئربج و  و  داتـسرفیم . گـنج  هب  شیوخ 
نامـسآ هب  ار  میرم  نب  یـسیع  بش  نآ  رد  هک  تفر  ایند  زا  یبش  رد  وا  درکیم . وا  بیـصن  ار  يزوریپ  دـنوادخ  اـت  تشگیمنزاـب  گـنج 

دوب شاهرهب  هک  دراذگن  ياج  هب  مهرد  دصتفه  زج  يرانید  مهرد و  و  تفر ، ایند  زا  بش  نامه  رد  یـسوم  یـصو  نون  نب  عشوی  دندرب و 
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.« درخب یمداخ  دوخ  هداوناخ  يارب  نآ  اب  تساوخیم  لاملا و  تیب  زا 
: داد همادا  دوخ  نخس  هب  وا  دنتسیرگ . وا  اب  مدرم  تفرگ و  ار  وا  يولگ  هیرگ  سپ 

منم ریشب و  دنزرف  منم  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دنزرف  نسح  منم  دسانشیمن  هک  ره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  هک  ره  مدرم  يا  »
كاـنبات ینارون و  لعـشم  دـنزرف  منم  درکیم ، توـعد  وا  يوـس  هب  ار  مدرم  یلاـعت  يادـخ  نذا  هب  هک  سک  نآ  دـنزرف  منم  ریذـن . دـنزرف 

نامه و  هدومرف ، ناشهزیکاپ  كاپ و  هدرک و  رود  ناشیا  زا  ار  يدـیلپ  لاعتم  راـگدرورپ  هک  متـسه  ینادـناخ  زا  نم  ییاـمنهار ؛ تیادـه و 
هب دنک  یکین  راک  هک  ره  و  : » دیامرف هک  اجنآ  رد  تسا  هدرک  بجاو  مدرم  رب  شباتک  رد  دنوادخ  ار  ناشیا  یتسود  تّدوم و  هک  ینادـناخ 

.« تسا ربمایپ  نادناخ  ام  یتسود  تّدوم و  کین  راک  و  23 ؛) يروش /  ) مییازفایم شاییوکین 
نخـس زین  مدرم  درک . توعد  وا  اب  ندرک  تعیب  هب  ار  مدرم  تساخاپب و  دوب  هتخیرگ  هفوک  هب  هک  اعنـص  مکاح  سابع ، نب  هللا  دیبع  هاگنآ 

. تسا تفالخ  راوازـس  وا  کشیب  تسا و  بوبحم  ام  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ردقچ  هک  یتسارب  دنتفگ : دنتفریذپ و  ار  سابع  نبا 
«1»

وا نیب  ینامز  هک  يرظن  فالتخا  زا  مالسا  هار  رد  وا  داهج  زا  شیاتس  دوب و  هدش  دیهش  نونکا  هک  نینمؤملا  ریما  هب  يرادافو  راهظا  نیا  رد 
. دوب هدماین  ینخس  تشاد  دوجو  شردپ  و 

زا یضعب  دادیمن ، هار  لد  هب  ياههبش  مالّسلا  هیلع  یلع  لامعا  ندوب  هنالداع  رد  دنچ  ره  دوب  بلطیتشآ  وجحلـص و  اتعیبط  هک  نسح  ماما 
. »*« تفرگیم هدرخ  وا  رب  تحارص  اب  یهاگ  دوب و  راوگان  شیارب  ردپ  یماظن  ياهیریگیپ 

______________________________

یـسک نیلوا  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  الومعم  یندـم  ناـیوار  ص 28 . ج 3 ، باسنا ، يرذـالب ، 52 ؛ ص 51 - لـتاقم ، جرفلا ، وـبا  ( 1)
، يرذالب ص 1 ؛ ج 2 ، يربط ، ر ك : . ) درک تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  داهنـشیپ و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  ار  ردـپ  ینیـشناج  هک  دـننادیم 

. دراد يرتشیب  رابتعا  دننادیم  سابع  نب  هللا  دیبع  نآ  زا  ار  راختفا  نیا  هک  نایفوک  تیاور  ناسیک ). نب  حلاص  ص 28 : ج 3 ، باسنا ،
ماما مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یفرط  زا  تسا . هدرکن  رکذ  ار  رـسپ  ردپ و  نیب  رظن  فالتخا  يریگهدرخ و  نیا  ذـخأم  باتک  هدنـسیون  * 

ردپ تلادع  تمصع و  رد  یکش  چیه  هک  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب و  هعاطلا  ضرتفم  لداع و  موصعم ،
ص:429  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دوتسیم و ار  يزیرنوخ  زا  شترفن  وا و  یفارشا  عضو  یتح  تشاد ، نامثع  دوخ »*«  هلاخ  رهوش  هب  تبـسن  یلیدبیب  يدردمه  ساسحا  وا 
اب تفلاخم  مالّسلا و  هیلع  یلع  هناعاجش  یگداتسیا  درکیم . يرتشیب  ششوک  نامثع  تاجن  يارب  تسیابیم  شردپ  هک  دوب  نیا  شروصت 

فـالتخا و زا  هک  درک  تساوـخرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دوـب و  هتخادـنا  تشحو  هب  ار  وا  شیرق  ّتیرثـکا  اـب  هتـشذگ و  یبهذـم  ياـهتنس 
نارگن تخـس  ار  وا  هرـصب  رد  شردپ  هدننکهریخ  يزوریپ  زا  دـعب  یلخاد  نینوخ  ياهگنج  هعـسوت  همادا و  درادرب »**« . تسد  ییورایور 
يروط هب  دنک  هیجوت  ار  ناناملـسم  نیب  رد  میظع  يزیرنوخ  تسناوتیم  يرما  نینچ  ایآ  اّما  دوب . راکبان  یمدآ  وا  رظن  زا  هیواعم  دوب . هدرک 
دحتم ياهلیبـق  يردارب  رد  یناـمز  هک  دروآ  دوـجو  هب  یلیاـبق  دارفا  رد  يدـیدش  ترفن  دـندنامن و  ناـما  رد  نآ  زا  نمـشد  تـسود و  هـک 

؟ دندوب رگیدکی 
دوخ وا  تشادن . وا  يارب  ياهبذاج  دوب  هدروآ  ناغمرا  هب  شیارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طبـس  ناونع  هب  وا  رابت  هک  يربهر  يالاو  ماقم 

هک تسنادیم  وا  اّما  دوب . هدرک  داهنشیپ  مه  شردپ  هب  البق  ار  یعضوم  نینچ  هک  دورب ، یتولخ  يارحـص  هب  تسناوتیم  هک  درکیم  وزرآ 
الماک ياههلمح  اب  نونکا  هک  ياهیواعم  دـش . دـهاوخن  هدیـشخب  زگره  دراذـگاو  هیواـعم  هنازوتهنیک  لاـیما  ربارب  رد  ار  ردـپ  نایعیـش  رگا 

. دوب هداد  ناشن  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  ةاطرا  یبا  نب  رسب  هنایشحو 
هارمه هنادنمتفارش  یحلص  هب  یتسیاب  تسا  هدوب  نآ  راذگناینب  شدج  هک  دنادرگرب  ياهعماج  هب  ار  حلـص  یگنهامه و  تساوخیم  وا  رگا 
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. تفاییم تسد  یمومع  وفع  اب 
مالّسلا هیلع  نسح  اب  هک  ره  اب  ندیگنج  هب  دوب  طورشم  يو  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  زا  يوریپ  رب  هوالع  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  تعیب 
جراوخ تفرگیم و  تعیب  شناوریپ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  ياهلمج  نامه  ناملـسم  نیا  دنک . حلـص  وا  اب  هک  ره  اب  حلـص  دنگنجب و 

ره رد  دنتفریذپن . ار  نآ 
______________________________

. دشاب هتشاد  رظن  فالتخا  وا  اب  تسناوتیم  هنوگچ  تشادن 
یفرط زا  ص 166 ) ج 8 ، تاقبط ،  ) دوب فاـنم  دـبع  نب  مشاـه  نب  بلطملا  دـبع  رتخد  میکح  ما  رتخد  ناـمثع ، رداـم  زیرک ، تنب  يورا  * 

. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  هلاخ  رهوش  ربمایپ و  داماد  نامثع 
هک ار  یخیرات  ياهباتک  رگید  و  یفقث )  ) تاراغلا يرقنم ،) ، ) نیفـص ۀعقو  دیفم ) ، ) لمجلا باتک  هلمج  زا  فلتخم  ذخآم  هک  هدنـسیون  ** 

مدرم درادرب و  گنج  زا  تسد  هک  دوبن  یعضوم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنادیم  رتهب  هتشاد  رایتخا  رد  تسا  هدرب  مان  اهنآ  زا  همانباتک  رد 
م دنکیم . لقن  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نابز  زا  ار  دوخ  هیرظن  نیا  يذخأم  چیهیب  هکنیا  رتمهم  همه  زا  دنک . اهر  نارگتراغ  گنج  رد  ار 

ص:430  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ماجنا ددصرد  شردپ  هک  ار  نایماش  اب  گنج  درادن  دصق  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دش  ادیپ  نایفوک  نیب  رد  ینامگدـب  نیا  زاغآ  زا  تروص 
مکاح سابع  نب  هللا  دـیبع  یماگـشیپ  دوبن . لوقعمان  ینظ  ءوس  نینچ  گنج  اب  وا  تفلاخم  هقباس  هب  هجوت  اـب  « 1 . » دـناسر نایاپ  هب  دوب  نآ 

اب تعیب  رد  درک ، شنزرـس  راک  نیا  رب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب و  هتخیرگ  وا  لـباقم  زا  ةاـطرا  یبا  نب  رـسب  هلمح  ماـگنه  هب  هک  اـعنص ،
«2 . » دیشخب توق  اهدیدرت  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  نسح 

هن داتسرف و  هیواعم  يوس  هب  ار  یسک  هن  مالّسلا  هیلع  نسح  تشذگ و  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  زا  لماک  هام  ود  یتیاور  هب  ای  زور و  هاجنپ 
دبع زا  ياهمان  ماگنه  نیا  رد  دـش . مارآان  دوب  هدرک  زیهجت  شردـپ  هک  يرکـشل  هجیتن  رد  دروآ . نایم  هب  ماـش  يوس  هب  تکرح  زا  ینخس 

: دوب هتشون  هک  دیسر  سابع  نب  هللا 
زا ار  وت  یهاـتوک  هیواـعم و  اـب  گـنج  زا  ار  وت  نتفاترـس  و  دـندرپس . وت  هب  تردـپ  زا  دـعب  ار  تیـالو  رما  ناناملـسم  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا 
زا ار  دوخ  نارازگراک  نک . راتفر  یمرن  هب  تناروای  اب  گنجب و  تنمشد  اب  وش و  رازراک  هدامآ  سپ  دنرادیم . شوخان  تّقح  تساوخرد 

وریپ ناـفلاخم  لد  ندروآ  تسد  هب  رد  دزاـسیم و  دوـخ  نآ  زا  ار  ناـنآ  لد  راـک  نیا  اـب  هک  نـک  باـختنا  فیرـش  لیـصا و  ياهنادـناخ 
زا هک  ار  یّقح  یتسه و  گنج  رد  هک  ینامز  ات  و  تسا . گنرین  گنج  هک  نادـب  نک و  رارقرب  یلدـمه  مدرم  نیب  و  شاب ، لدـع  نایاوشیپ 
وا نوچ  دندروآ  يور  هیواعم  هب  دندنادرگ و  يور  تردپ  زا  مدرم  هک  نادب  تسا . یـشیاشگ  وت  يارب  ياهدرکن  لطاب  تسا  یناملـسم  نآ 

یناسک اب  ام  هک  نادب  و  دمآ ، نارگ  نانآ  رب  نیا  سپ  دادیم . هزادـنا  کی  هب  همه  هب  ار  ایاطع  درمـشیم و  ناسکی  ءیف  میـسقت  رد  ار  همه 
دندناوخیم نآرق  دندرک و  مالسا  راهظا  نانآ  درک . راکـشآ  نانآ  رب  ار  دوخ  رما  ادخ  ات  دندیگنجیم  ادخ  لوسر  ادخ و  اب  هک  میگنجیم 

دندید نوچ  و  دنتخادرپیم . ضیارف  يادا  هب  تهارک  اب  دنتـساخیمرب و  زامن  هب  یلهاک  اب  دـنتفرگیم و  هرخـسم  هب  ار  نآرق  ياههیآ  یلو 
نانآ هک  دنرادنپ  نینچ  نانمؤم  ات  دـندروآرد  ناحلاص  يامیـس  هب  رهاظ  هب  ار  دوخ  تسا  حـلاص  ناملاع  ناکین و  نآ  زا  تّزع  نید  نیا  رد 
نینچ ناناسمه  نادنزرف و  یمدرم و  نینچ  راتفرگ  نسح ]  ] دمحم ابا  يا  وت  نونکا  دندوب . نادرگيور  ادخ  تایآ  زا  نانآ  یلو  دنناکین ، زا 

اب هّیند )  ) يراوخ اب  زیخرب و  گنج  هب  نانآ  اب  سپ  دیازفیب . نانآ  یهارمگ  رب  هکنآ  زج  هدرکن  ینالوط  ار  نانآ  رمع  ادـخ  یتسه و  یمدرم 
نوچ تفریذپ  ار  نآ  دندرک و  نآ  هب  راداو  ار  وا  هکنآ  زج  تفریذپن ، ار  دوخ  قح  رد  يرواد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تردپ  نکم . شزاس  نانآ 

وا دننک  يرواد  تلادع  هب  هورگ  نیا  رگا  هک  دوب  هاگآ 
______________________________

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 1. ج 2 ، يربط ، ص 29 . ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
.620 ص 619 - تاراغلا ، یفقث ، ( 2)
ص:431  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دیسر و ارف  شلجا  ات  دوب  گنج  هدامآ  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  دندرک  يرواد  سفن  ياوه  يور  زا  نوچ  تسا و  رتهتـسیاش  تموکح  هب 
هتـسیاش همه  زا  شیب  وت  هک  یّقح  زا  هک  داب - وت  رب  ادخ  شزرمآ  نسح -]  ] دمحم ابا  يا  نک  هجوت  سپ  تشگزاب . شراگدرورپ  يوس  هب 

«1 «. » دسر ارف  وت  گرم  رگا  یتح  يرادنرب  تسد  ینآ 
دنکیم تعیب  وا  اب  سابع  نبا  هک  تسناد  دش و  داش  دیسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  سابع  نب  هللا  دبع  همان  نوچ  دیازفایم  مثعا  نبا 

ات وا  دـنچ  ره  تشادـن . يرظن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  تسا . هدرک  بجاو  وا  رب  ادـخ  هک  تسا  ياهفیظو  هدرک  رما  نآ  هـب  ار  وا  هـچنآ  و 
نـسح گنج  هرابرد  وا  نخـس  اّما  دش  لاحشوخ  دوب  هدرک  مه  تعیب  وا  اب  املـسم  هک  شیومع  رـسپ  یقالخا  تیامح  هناشن  نیا  زا  يدح 

ارچ سپ  دوش ، هتخیر  نارگید  نوخ  دوب  وا  قح  هک  یتموکح  نتفرگ  تسد  هب  يارب  تساوخیمن  دوخ  وا  رگا  درکن . عناـق  ار  مالّـسلا  هیلع 
: تشون هیواعم  هب  باطخ  ياهمان  نسح  نونکا  دیآرب . هیواعم  اب  شزاس  ددصرد  دیاب  وا  دنک ؟ راک  نیا  يادف  ار  شناج  دوخ 

يارب یتمحر  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  یلاعت  يادـخ  اـنامه  دـعب ، اـما  نایفـس ، یبا  نب  هیواـعم  هب  ناـنمؤم  ریما  نسح  ادـخ  هدـنب  زا 
.« دوش تباث  نارفاک  رب  قح  نخس  دهد و  میب  ار  نانمؤم  ات   » داتـسرف مدرم  یگمه  يوس  هب  ار  وا  داهن و  یتنم  نانمؤم  رب  داد و  رارق  نایملاع 

یهاتوک چیه  وا  هک  یلاح  رد  تفرگرب  ار  شناج  دنوادخ  هک  ینامز  ات  درک  مایق  راگدرورپ  رما  هب  دومرف و  غالبا  ار  ادخ  ياهتلاسر  زین  وا 
درب و ناـیم  زا  ار  یتسرپتب  كرـش و  درک و  راکـشآ  وا  هلیـسوب  ار  قح  ادـخ  هک  نیا  اـت  دوب . هدرکن  یهلا  تیرومأـم  ماـجنا  رد  یتسـس  و 

دومرف هک  دیـشخب  صوصخم  یتفارـش  ار  شیرق  هژیوب  درک و  زیزع  ترـضح  نآ  ببـس  هب  ار  برع  دوـمرف و  يراـی  وا  هلیـسوب  ار  ناـنمؤم 
.« تسا وت  موق  وت و  نتشگ  هزاوآدنلب  ببس  نآرق  »

و ةرـسا )  ) هداوناخ لیماف و  ام  دـنتفگ : شیرق  دـندرک . فـالتخا  وا  ینیـشناج  هراـبرد  برع  تفر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  وا  نوچ  و 
اب تشاد  مدرم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  یقح  يرادمامز و  تنطلـس و  هرابرد  هک  تسین  زیاج  ار  نارگید  مییوا و  ناتـسود 
اب هک  نیریاس  لباقم  رد  و  تسا ، حیحص  شیرق  نخـس  هک  دندید  دندینـش  شیرق  زا  ار  نخـس  نیا  هک  نابرع  دنزیخرب ، هزیتس  عازن و  هب  ام 
ار شیرق  نخس  نامه  زین  ام  و  دندش . ناشیا  میلست  دنتفریذپ و  ار  نانآ  نخس  ور  نیا  زا  تساهنآ . بناج  هب  قح  دناهتـساخرب  عازن  هب  نانآ 

ام اب  دوخ  دندوب  هدرک  راتفر  فاصنا  يور  زا  ناشیا  اب  نابرع  هکنانچ  شیرق  اما  دندوب ، هتفگ  نابرع  هب  شیرق  هک  میتفگ 
______________________________

.51 ص 29 ، ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، 24 ؛ ص 23 - ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  150 ؛ ص 149 - ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  ( 1)
ص:432  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

میتساوخ ناشیا  زا  میدرک و  جاجتحا  نانآ  اب  شناکیدزن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تیب ) لها   ) نادـناخ ام  نوچ  و  دـندرکن ...  نینچ 
دندومن راهظا  ام  اب  ار  دوخ  ینمشد  دندرک و  مادقا  ام  هب  ملظ  یبوکرس و  يارب  یعمج  هتسد  روط  هب  دندنار و  دوخ  زا  ار  ام  دنهد ، فاصنا 

...
مالسا رد  دنچ  ره  دندرب  شروی  ام  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  ربمایپ  تفالخ  ام و  قح  ندوبر  رد  هک  یناسک  زا  میتفگـش  رد  یتسارب  ام  ... 
يارجا نید و  رد  هنخر  يارب  يزیوآتسد  ار  ام  عازن  بازحا  ناقفانم و  ادابم  هک  نید ، رطاخب  ام  و  دنـشابیم . زین  تلیـضف  هقباـس و  ياراد 

ار نآ  یگتسیاش  هک  ياهدز  تسد  يراک  هب  وت  هک  تسا  تفگش  ياج  هیواعم  يا  زورما  یلو  میتسب . ورف  مد  دنهد ، رارق  دوخ  دیلپ  ياهتین 
نیرتنمشد رسپ  بازحا و  زا  ياهتـسد  دنزرف  وت  يراد . ترهـش  مالـسا  رد  یکین  راک  هب  هن  یفورعم و  نید  رد  یتلیـضف  هب  هن  اریز  يرادن ،

ار شیوخ  راگدرورپ  يدوزب  درک و  دهاوخ  دـیماان  ار  وت  دـنوادخ  هک  نادـب  یلو  یـشابیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  شیرق 
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. تسیک نآ  زا  يارس  نآ  يوکین  ماجرف  تبقاع و  هک  تسناد  یهاوخ  هاگنآ  درک و  یهاوخ  رادید 
رگید هک  يزور  رد  داهن و  ّتنم  وا  رب  مالـسا  لوبق  هب  ادخ  هک  يزور  رد  دـش و  هتفرگ  وا  ناج  هک  يزور  رد  هک  مالّـسلا - هیلع  یلع  انامه 

دنوادخ زا  نم  دندرک و  راذـگاو  نم  هب  ار  وا  تفالخ  رما  ناناملـسم  تشذـگ  رد  نوچ  داب - وا  رب  ادـخ  تمحر  دوش  هتخیگنارب  هدـنز  راب 
نتشون هب  مادقا  نم  هک  نیا  و  دهدن ؛ ام  هب  دوشیم  ترخآ  رد  شیاهتمعن  شهاک  بجوم  هک  يزیچ  رادیاپان  يایند  نیا  رد  هک  مهاوخیم 

تفلاخم زا  تسد  رگا  هک  نادب  مشاب و  هتشاد  يرذع  وت  هرابرد  ناحبس  يادخ  دوخ و  نایم  هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  مدرک  وت  يارب  ياهمان 
زا شیب  هک  منکیم  داهنشیپ  وت  هب  ور  نیا  زا  تسا . هدش  تاعارم  زین  ناناملسم  تحلـصم  تشاد و  یهاوخ  یگرزب  بیـصن  هرهب و  يرادرب 

ینادیم دوخ  وت  اریز  ینک  تعیب  زین  وت  دناهدرک  تعیب  نم  اب  هک  مدرم  ریاس  دـننام  يزرون و  رارـصا  شیوخ  لطاب  رب  ندـنام  یقاب  رد  نیا 
يراکمتس سرتب و  ادخ  زا  متسه ؛ وت  زا  رتهتـسیاش  تفالخ  رما  هب  يراکهبوت  لد  ره  راکزیهرپ و  هدننکهبوت  ره  ادخ و  هاگـشیپ  رد  نم  هک 

اهنوخ نیا  زا  شیب  يدوس  تراگدرورپ  تاقالم  زور  رد  وت  يارب  دنگوس  ادخ  هب  نوچ  نک  ظفح  هلیسو  نیدب  ار  ناناملـسم  نوخ  نکم و 
زا دراد و  ار  نآ  یگتسیاش  هک  یسک  اب  تفالخ  هرابرد  و  رآ ، دورف  میلـست  رـس  ریگ  شیپ  تملـسم  هار  سپ  تشاد . دهاوخن  ياهتخیر  هک 

دوش و ادیپ  هملک  تدحو  هتشادرب و  یگریت  دناشن و  ورف  ار  فالتخا  گنج و  شتآ  ادخ  هلیـسو  نیدب  ات  يوجم  هزیتس  تسا  رتراوازـس  وت 
ناناملـسم و اب  راچان  يرادـن  شزاس  رـس  يراد و  يراشفاپ  یهارمگ  يرـسدوخ و  رد  رگا  و  دـیآ ، دـیدپ  شزاس  حالـصا و  نامدرم  هناـیم 

مهاوخ راکیپ  وت  اب  درک و  مهاوخ  مایق  وت  هیلع  رایسب  رکشل 
ص:433  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » تسا نارواد  نیرتهب  وا  دیامرف و  مکح  ام  نایم  ادخ  ات  دومن 
هیواعم يارب  بابرلا ، میت  زا  یمیت ، دیوس  نب  ثراح  يدزا و  هللا  دبع  نب  بدنج  شنارای : زا  نت  ود  هلیـسوب  ار  همان  نیا  مالّـسلا  هیلع  نسح 

«2 . » داتسرف
زین هیواعم  نوچ  درادـن . ندـیگنج  دـصق  وا  هک  دـندوب  هداد  ربخ  وا  هب  شناسوساج  دوب و  هاـگآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  مارآ  يوخ  زا  هیواـعم 

هب ار  وا  ای  دنک و  دیدهت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  طبـس  هک  دوبن  یقطنم  تشادـن  شوخ  ار  هنیدـم  هفوک و  مدرم  اب  هبناجهمه  یگنج 
دربیم و راک  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هلباقم  رد  هک  شناگدنشک  زا  نامثع  نوخ  هبلاطم  يارب  وا  یگـشیمه  دنفرت  دنک . يراک  هب  راداو  روز 

نـسح هک  دنتـسنادیم  ماش  مدرم  الامتحا  نوچ  دشاب  كانرطخ  دوب  نکمم  نونکا  دوب  زیمآتیقفوم  رایـسب  شایماش  نازرابم  رد  لقا  دح 
ار وا  غورد  ياههدعو  اب  دوش و  دراو  یـسولپاچ  هار  زا  هک  دوب  نیا  بسانم  هار  دوب . هنیدم  رد  نامثع  هناخ  ناعفادـم  هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع 

. دبیرفب
وا مالّـسلا ». هیلع  یلع  نب  نسح  هب  نانمؤم  ریما  ادخ  هدنب  زا  : » تشون شاهمان  باوج  رد  داد و  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  مالـس  باوج  هیواعم 

، درک هراشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  تّما  فالتخا  هب  درک و  دـییأت  الماک  ار  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  شیاتس 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يراوح  ریبز  نیما و  هدیبع  وبا  قوراف و  رمع  قیدص و  رکب  وبأ  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دـش  رکذـتم  اّما 

يدرم اریز  متـشادن ، شوخ  ار  تاـماهتا  نیا  ییوت  نوـچ  زا  نم  و  . » تسا هتخاـس  مهتم  احیرـص  ار  راـصنا  رجاـهم و  زا  ناـکین  زا  یهورگ 
هک متـشاد  تسود  نم  ياهدـشن و  هدرمـش  تشرـسدب  راـکهانگ و  مهتم و  زگره  یفورعم و  یکین  هب  مدرم  هـمه  اـم و  دزن  رد  هـک  یتـسه 

.« دشاب وکین  مکحم و  تراتفگ  نانخس و 
، دـندرک فـالتخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  نوـچ  تّما  هک  درک  يروآداـی  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  هاـگنآ  هیواـعم 

شومارف مالـسا  بهذـم  رد  ار  ناتماقم  ادـخ و  لوسر  اب  امـش  تبارق  و  مالـسا ، رد  ار  امـش  هقباس  هدربن و  دای  زا  ار  امـش  يرترب  تلیـضف و 
رتاناوت راک  رب  رتهدنـسرت و  وا  زا  رتاناد و  ادخ  هب  همه  زا  هک  ار  یـسک  شیرق  نایم  زا  هک  دندید  تحلـصم  نینچ  تّما  یلو  دـندوب ، هدرکن 

وا دننام  هب  دناوتب  هک  دنتخانـشیم  ار  رکب  وبأ  زا  ریغ  يرگید  سک  رگا  و  دندرکن ، یهاتوک  چیه  دندیزگرب و  ار  رکب  وبأ  دـننیزگرب و  دوب 
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مالسا میرح  زا  دنک و  مایق  رما  نیا  رب 
______________________________

.25 ص 24 - ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  57 ؛ ص 55 - لتاقم ، جرفلا ، وبا  ( 1)
ص 152. ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  ص 25 ؛ ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 2)

ص:434  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد وت  هک  منادب  دوخ  نم  رگا  تسا و  لاونم  نامه  رب  لاح  وت  نم و  نایم  مه  زورما  دـندرپسیمن . رکب  وبأ  هب  ار  تموکح  راک  دـنک ، عافد 

ار تموکح  مدوخ  يرتاناوت  میانغ  عمج  يارب  ربدـم و  نمـشد  لابق  رد  یتسه و  يرتهب  تسایـس  ياراد  رتطاتحم و  رتاناوت و  تّما  نیا  راک 
وـت و زا  شیب  مدرم  راـک  رد  ماهبرجت  هدرک و  تموـکح  وـت  زا  شیب  هک  مـنادیم  دوـخ  نـم  یلو  مدرکیم . میلـست  وـت  هـب  تردـپ  زا  سپ 
رد ایب و  سپ  يریذپب ، ياهدناوخ  نادب  ارم  هچنآ  هرابرد  ارم  توعد  هک  يرتراوازس  وت  ور  نیا  زا  مشابیم ، وت  زا  رتدنملاس  رترادمتسایس و 

لاـملا تیب  رد  هک  لاوما  هچ  ره  هتـشذگ  نیا  زا  مراذـگیماو و  وت  هب  دوخ  زا  دـعب  ار  تفـالخ  ضوـع  رد  نم  يآرد و  نم  تعاـطا  تحت 
رد هک  دـشاب  وت  نآ  زا  یهاوخیم  هک  ار  قارع  ياهناتـسا  زا  کـی  ره  جارخ  زین  مراذـگیماو و  وـت  هب  دـشاب  هک  رادـقم  ره  هب  تسا  قارع 
هب زج  اهراک  زین  و  دنک . يروآعمج  امـش  يارب  امـش  دامتعا  دروم  لیفک  رادباسح و  ار  نآ  ینک و  فرـص  دوخ  یگدـنز  هنیزه  جراخم و 

تعاطا رد  ار  امـش  ام و  ادـخ  دریذـپ و  ماجنا  امـش  هاوخلد  قبط  دوش  روظنم  نآ  رد  ادـخ  تعاطا  هک  يراک  ره  دوشن و  ماجنا  امـش  نامرف 
. دیامرف کمک  شیوخ 

زا شیپ  هک  تسا  رتهب  سپ  تسا . وت  اب  رازراک  هدامآ  درم  نیا  : » تفگ هللا  دبع  نب  بدنج  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  هیواعم  همان  نوچ 
دنک تعاطا  وت  زا  وا  هک  يرادنپ  نینچ  رگا  ینک و  راکیپ  وا  اب  وا  راید  نیمز و  رد  ات  ینک  چوک  وا  يوس  هب  وت  دیآ  وت  گنج  هب  وا  هک  نآ 

نخس اّما  درک ؛ مهاوخ  نانچ  دومرف  مالّسلا  هیلع  نسح  يدرگ ». راتفرگ  نیفـص  گنج  زا  رتدب  یعـضو  هب  هکنآ  زج  تسین ، نینچ  ادخ  هب 
«1 . » تفگن ینخس  وا  اب  سپ  نآ  زا  تفرگ و  هدینشن  ار  بدنج 

وا تروص  ره  رد  تسا و  هناراکایر  زیمآهغلابم  ياههدـعو  نیا  هک  تسنادیم  وا  دادـن . ار  هیواعم  هماـن  خـساپ  عقاو  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح 
. تشادن اهنآ  زا  کی  چیه  هب  ياهقالع 

دنهاوخ اهنت  ار  وا  زین  نایوما  دریگب  هدـیدان  ار  هیواعم  وا  رگا  هک  درکیم  روصت  دـیاش  دوب  هاـگآ  ناـیوما  یلدزب  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح 
نیا زا  شاب  سویأم  و  دشاب ، هیامورف  تسپ و  ینامدرم  تسد  هب  وت  گرم  هک  نیا  زا  سرتب  . » تشون يرتزیمآدیدهت  همان  هیواعم  تشاذگ .

هدعو هچنادب  نم  ینک  تعیب  نم  اب  يدرگزاب و  يراد  رس  رد  هچنآ  زا  رگا  يریگب و  هدرخ  ام  رب  یناوتب  هک 
______________________________

هب ار  نآ  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  هیواعم  همان  زا  رگید  یتیاور  رد  . 32 ص 31 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، 59 ؛ ص 57 - لتاقم ، جرفلا ، وبا  ( 1)
بـصغ نامثع و  لتق  هب  وا  نتخاس  مهتم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  دـیدش  هلمح  لماش  ص 25 ) ج 16 ، حرـش ،  ) تسا هدروآ  ینیادم  زا  لقن 

. دشابیم اروش  نودب  تفالخ 
ص:435  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

.« يرتراوازـس راک  نیا  هب  رگید  یـسک  ره  زا  وت  اریز  دوب ، دهاوخ  وت  نآ  زا  نم  زا  سپ  تفالخ  و  درک ...  مهاوخ  افو  ماقم  لام و  زا  مدرک 
وت رب  یغب )  ) يراکمتس زا  نوچ  يدوب . هتفگ  ار  هچنآ  يدوب  هتفگ  نآ  رد  دیـسر و  تاهمان  : » داد وا  هب  تسـس  یخـساپ  مالّـسلا  هیلع  نسح 

؛ مراک نیا  هب  راوازس  نم  ینادیم  وت  اریز  نک ، يوریپ  قح  زا  ایب و  مربیم . هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  مدراذگ و  خساپ  نودب  ار  نآ  مدوب  كانمیب 
«1 .« » تسا نم  رب  نآ  هانگ  میوگ  غورد  هب  ینخس  رگا  و 

جیـسب ار  نانآ  ات  تشون  شلامع  نارادنامرف و  هب  ياهمان  سپ  دنک . هضبق  ار  قارع  گنج  نودـب  دـناوتیم  هک  دـش  دـعاقتم  نونکا  هیواعم 
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دوخ ریبدت  نسح  فطل و  هب  ادـخ  درک و  تیافک  ناشهفیلخ  لتاق  زا  ناشنمـشد و  زا  ار  نانآ  هک  درازگ  ار  ادـخ  رکـش  ساپـس و  وا  دـنک .
هدنکارپ قرفتم و  ار  وا  نارای  و  دشکب . دنک و  ریگلفاغ  ار  وا  ات  تخیگنارب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  يدرم 

هب نیاربانب  . » دـناهدرک دوخ  هلیبق  دوخ و  يارب  ناما  تساوخرد  وا  زا  هک  تسا  هدیـسر  وا  هب  اهنآ  ياسؤر  ناـگرزب و  زا  ییاـههمان  دزاـس و 
ار شیوخ  نوخ  ماقتنا  هللا  دـمحب  هک  دیباتـشب  نم  يوس  هب  دـیاهدرک  رازراـک  هداـمآ  هچنآ  ناترکـشل و  اـب  دوخ  هماـن  نیا  ندیـسر  ضحم 

«2 .« » درک كاله  ار  نایوجهزیتس  ناگشیپمتس و  ادخ  دیدیسر و  دوخ  يوزرآ  هب  دیتفرگ و 
هک هتفرگ  میمـصت  ناهگان  هیواعم  دید  صاع  ورمع  هک  یماگنه  دـنک . تکرـش  گنج  رد  ات  دوش  تساوخرد  هیواعم  زا  دوبن  مزال  راب  نیا 

ناهگان گرم  تشذـگرد و  درمریـش  یلع  هک  دـنادیم  هیواعم  ادـخ  هب   » تفگ تسیرگن و  ار  وا  رخـسمت  اب  دـنک  تکرـش  راکیپ  رد  دوخ 
قشمد رد  دوخ  تباین  هب  ار  يرهف  سیق  نب  كاحض  هیواعم  تفرگ »*« ». ار  شنابیرگ 

______________________________

.60 ص 59 - لتاقم ، جرفلا ، وبا  ( 1)
ندیسر زا  شیپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تداهـش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  هیواعم  ص 30 ) ج 3 ، باسنا ، ، ) يرذالب لـقن  هب  ص 60 . ناـمه ، ( 2)

رب هوالع  درک . نایب  شاینارنخـس  رد  ار  زیمآرورغ  رظن  راهظا  نیا  دوب و  هدروآ  درگ  ماش  رد  ار  شهاپـس  مالّـسلا  هیلع  نسح  همان  نیتسخن 
. دنکیم تموکح  هفوک  رب  تسا  گنج  نونف  زا  عالطایب  هبرجتیب و  ناوج و  هک  شرسپ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  هک  تفگ  وا  نیا 

« بوقس  » هب ار  بوغـس ،»  » ادتبا گنولدام ] روسفورپ   ] باتک هدنـسیون  بوغـس » هتلاغ  ایلع و  ثیللا  نأ  : » ص 37 ج 3 ، باسنا ، يرذـالب ، * 
/10 / 28  ) 1999 / 1 خـیرات 18 / هب  ياهمان  نمـض  ادـعب  تشک .» ار  وا  اـههقان  تناـیخ   » تسا هدرک  همجرت  نینچ  ار  هلمج  هدرک و  حالـصا 

ینعم هب  تسا  هدش  طبض  بوغش » « » بوغس  » ياج هب  باسنا  باتک  زا  یشکارم  ياهخسن  رد  تسا : هتشون  یمساق  ياقآ  هب  باطخ  ( 1377
م. دش - همجرت  تسا  هدمآ  الاب  رد  هک  یلکش  هب  هلمج  نیا  اذل  گرم » »

ص:436  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نامز نیا  رد  تشذگ . تارف  زا  جبنم  رـسج  رد  « 2  » دش و قارع  مزاع  دندوب  رفن  رب 60000  غلاب  هک  شنایرکـشل  مامت  اب  و  « 1  » درک نییعت 
ینحل اب  دوخ  دـنک و  گنج  هدامآ  ار  وا  نالماع  هک  درک  رومأم  ار  يدـع  نب  رجح  و  دـمآرب ، هلباقم  ددـص  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دوب 

و دیمان . هرک )  ) شوخان ياهفیظو  ار  نآ  دومرف و  ررقم  ناگدـنب  رب  ار  راکیپ  داهج و  ادـخ  انامه  تفگ : درک و  باطخ  هفوک  مدرم  هب  درس 
اب راکیپ  هب  نونکا  درک  میهاوخ  تکرح  وا  يوس  هب  ام  هک  تسناد  دش و  هاگآ  ام  میمصت  زا  هیواعم  نوچ  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  داد  همادا 

. میشیدنیب هراب  نیا  رد  ام  ات  دینک  تکرح  هلیخن  رد  شیوخ  هاگرکشل  يوس  هب  امش  کنیا  تسا . هتساخرب  ام 
. دـندادن ناشن  دوخ  زا  گنج  هب  ياهقالع  ارهاظ  دـندوب  هیواعم  راوخهریج  هک  اههلیبق  ناگرزب  زا  یـضعب  دینـشن . یباوج  چـیه  وا  زاـغآ  رد 

نـسح هب  ور  هاگنآ  دیهدیمن ؟ خساپ  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  ناتماما و  هب  ارچ  دیـسرپ  درک و  شنزرـس  ار  نانآ  تساخاپب و  متاح  نب  يدـع 
لقعم دعس ، نب  سیق  وا  زا  سپ  دش . ناور  هاگرکـشل  يوس  هب  گنردیب  دوخ  تخاس و  نئمطم  نانآ  تعاطا  زا  ار  وا  درک و  مالّـسلا  هیلع 

دنتخیگنارب و گنج  هب  ار  نانآ  دندرک و  شنزرس  ار  مدرم  دنتـساخرب و  دندوب  شردپ  نارای  زا  همه  هک  یمیت  هفـصخ  نب  دایز  سیق و  نب 
مدرم هک  هلیخن  رد  ادـعب  درک و  نیـسحت  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  دـندرک . مالعا  گنج  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  متاـح  نب  يدـع  دـننام 

هب تشاذگ و  هفوک  رد  دوخ  تباین  هب  ار  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  لفون  نب  ةریغم  وا  تسویپ . نانآ  هب  دندوب  هدـش  عمج  اجنآ  رد  يدایز 
. دتسرفب رکشل  هب  نتسویپ  يارب  تسا  هدنام  بقع  رکشل  زا  ار  هک  ره  دزیگنارب و  گنج  هب  ار  مدرم  هک  داد  روتسد  وا 

هب ار  وا  دناوخ و  ارف  ار  سابع  نب  هللا  دیبع  وا  دنـسرب . هار  زا  يرتشیب  مدرم  ات  درک  فقوت  نمحرلا  دبع  رید  رد  بش  هس  مالّـسلا  هیلع  نسح 
. دورب شیپ  نکسم  ات  تارف  ّطش  تازاوم  هب  هک  داد  روتسد  وا  هب  درک و  باختنا  دوب  رفن  رازه  هدزاود  زا  بکرم  هک  مّدقم  هاپـس  یهدنامرف 
. دشابن راکیپ  رگزاغآ  وا  هک  تشاد  روتسد  هللا  دیبع  دسرب . یلصا  هاپـس  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ات  تفرگیم  ار  هیواعم  ولج  دیاب  وا  اجنآ  رد 
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هب دـش  هتـشک  گنج  رد  وا  رگا  دـنک و  تروشم  سیق  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  اب  دـنک و  هلمح  زین  وا  درک  زاـغآ  ار  هلمح  نمـشد  رگا 
دعس نب  سیق  بیترت 

______________________________

ص 36. نامه ، ( 1)
ص 153. ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  ( 2)

ص:437  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نکـسم هجّولف و  هب  ات  درک  تکرح  تارف  طش  یبرغ  تمـس  هب  یهاش  راونیـش و  هار  زا  هللا  دیبع  دنـشاب . گنج  هدـنامرف  سیق  نب  دیعـس  و 

«1 . » دیسر
نسح هک  دوب  نآ  زا  یکاح  سیق  نب  دیعس  دعس و  نب  سیق  نوچ  ینایوجگنج  رب  يو  مدقت  یهدنامرف و  يارب  سابع  نب  هللا  دیبع  باختنا 

هللا دیبع  هک  تسنادیم  وا  دبای . تسد  هیواعم  اب  حلص  هب  دوب  راودیما  مه  زونه  وا  تشادن . ندیگنج  ندش و  ریگرد  هب  یلیامت  مالّسلا  هیلع 
دهاوخن یهاتوک  گنج  زا  يریگولج  يارب  یمادقا  چـیه  زا  هدوب  نمی  رادـنامرف  هک  ینامز  دـننامه  دـنکیم و  كرد  ار  وا  ساسحا  الماک 

تـساوخرد دـهد  همادا  تردـق  اب  ار  هیواعم  اب  گـنج  هک  درکیم  قیوشت  ار  وا  هک  ساـبع ، نب  هللا  دـبع  زا  یتح  مالّـسلا  هیلع  نسح  درک .
«2 . » ددنویپب وا  يودرا  هب  نایرصب  اب  هک  درکن 

رد درک . تکرح  نیادـم  یکیدزن  رد  طاـباس  يوس  هب  لامـش  تمـس  زا  بعک  رید  رمع و  ماـمح  هار  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـگنه  نیا  رد 
و دیوگ . ساپس  ار  وا  يرازگساپس  هک  هزادنا  ره  ار  يادخ  ساپس  دومرف  دادماب  زامن  ندناوخ  زا  سپ  دروآ و  درگ  ار  مدرم  نادادماب  اجنآ 

ناشیا تسا و  هملک  داحتا  رد  هچنآ  درادن و  یسک  هرابرد  یگنرین  ای  ییوس و  هدارا  ای  درادن و  لد  هب  یناملـسم  چیه  زا  ياهنیک  هک  تفگ 
ار ناشیا  وا  دنشاب . هتشاد  تسود  ار  نآ  ناشیا  دنچ  ره  دناشکب  یگدنکارپ  هب  ار  نانآ  هک  يزیچ  زا  تسا  رتهب  ناشیارب  دنراد  ترفن  نآ  زا 
وا يأر  دننکن و  تفلاخم  وا  روتسد  اب  هک  تساوخ  ناشیا  زا  دشیدنایم و  نانآ  حالـص  ریخ و  هب  نانآ  دوخ  زا  شیب  وا  هک  تخاس  نئمطم 

«3 . » دننادرگنزاب شدوخ  هب  ار 
میلست ار  تموکح  دهاوخیم  تسا و  هیواعم  اب  حلص  ددص  رد  وا  هک  دنتفرگ  هجیتن  یتسردب ، دیاش  دندرک و  هاگن  رگیدکی  هب  شنایهاپس 

ریز هداجس  یتح  دندرک و  جارات  ار  وا  هدرپارس  نانآ  دشاپب  شروش  هاگنآ  « 4 . » تسا هدش  رفاک  درم  نیا  ادخ  هب  دنتفگ  نانآ  دنک . وا 
______________________________

.33 ص 32 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، 63 ؛ ص 62 - لتاقم ، جرفلا ، وبا  ( 1)
یـسک نیلوا  دوـب  مالّـسلا  هیلع  نسح  رارـسا  مرحم  هک  ار  هللا ، دـیبع  هن  ساـبع ، نب  هللا  دـبع  ( 70 ص 66 - برع ، تنطلـس   ) نزواـهلو ( 2)

. تسا هابتشا  وا  رظن  نیا  درک و  شاف  ار  هیواعم  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  حلص  هک  دنادیم 
درک لقن  شردپ  زا  ار  ینخـس  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیادم  زا  لقن  هب  ص 26 ) ج 16 ، حرـش ،  ) دیدحلا یبا  نبا  ( 3)

. تسین یندرک  رواب  تیاور  نیا  هتبلا  دیرادن » شوخان  ار  هیواعم  تموکح   » دوب هتفگ  هک 
هتشک دعـس  نب  سیق  هک  دندرک  عیاش  غورد  هب  هک  دشاپب  بوشآ  یماگنه  هک  دناهدرک  لقن  ینامثع ، یفوک  نایوار  زا  هناوع  یبعـش و  ( 4)

(. 269 ، 264 ص 263 - ج 3 ، ، 1988 توریب 1981 - دسا ، نیـسح  طووانرالا و  بیعـش  مامتها  هب  ءالبنلا ، مالعا  ریـس  یبهذ ،  ) تسا هدش 
نارادفرط تیاور  نیا  رد  تسا . یعیش  دض  ياهناسفا  حوضوب  هصق  نیا 

ص:438  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ادر و نودب  ار  وا  دیشک و  شـشود  زا  ار  وا  يادر  درک و  هلمح  ماما  هب  يدزا  لاّعج  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  هاگنآ  دندوبر . ار  شیاپ 
ناکیدزن و زا  یهورگ  دش و  راوس  نآ  رب  دیبلط و  ار  دوخ  بسا  مالّسلا  هیلع  نسح  درک . اهر  دوب  نازیوآ  شرمک  زا  ریـشمش  هک  یلاح  رد 
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یعس دندادیم و  وا  هب  فعض  تبسن  دوب  هتفگ  هک  ینانخس  يارب  دندرکیم و  شنزرـس  ار  وا  هک  ار ، یمدرم  هتفرگ و  ار  وا  رود  شنایعیش 
ار شردپ  نایماح  نیرترادافو  زا  نادمه  هعیبر و  ياههلیبق  هک  تساوخ  شنارای  زا  وا  دـندرکیم . رود  وا  زا  دـنوش ، کیدزن  وا  هب  دنتـشاد 

. دنناوخ ارف 
طاـباس ملظم  زا  نوـچ  دـندرک و  تیعمج  دراو  ار  دوـخ  ياهدـع  نیا  دوـجو  اـب  دـندرکیم . رود  وا  زا  ار  مدرم  دـنتفرگ و  ار  وا  رود  ناـنآ 

تفرگ و ار  ماما  بسا  هناهد  دوب  جراوخ  هب  لیامتم  هک  همیزخ »*«  نب  دـسا  زا  نیعق  نب  رـصن  هلیبق  زا  يدرم  نانـس  نب  حارج  تشذـگیم 
: دز دایرف 

ماما نار  رب  ياهبرـض  نانچ  تشاد  تسد  رد  هک  یگنلک  اب  سپـس  ياهدش ». كرـشم  تردپ  دننام  زین  وت  نسح  يا  تسا ، نیرتگرزب  ادخ  »
. دیسر ناوختسا  هب  تفاکش و  ار  نآ  هک  دز 

. دنداتفا نیمز  هب  ود  ره  دز و  وا  هب  ياهبرض  ریشمش  اب  دوب  هتفرگ  ار  وا  نابیرگ  هک  مالّسلا  هیلع  نسح 
يور رب  یمیمت  ةرامع  نب  نایبظ  دیرد . ار  شمکـش  نآ  اب  دروآرد و  شتـسد  زا  ار  گنلک  دیرپ و  حارج  يور  رب  لطخا »**«  نب  هللا  دبع 
یتخت رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  درمب . ات  دـندز  شتروص  رـس و  هب  رجآ  اب  دنتـسویپ و  وا  هب  مدرم  رگید  هاگنآ  دـیرب . ار  شاینیب  دـیرپ و  وا 

«1 . » دنتخادرپ وا  هجلاعم  هب  اجنآ  مکاح  یفقث  دوعسم  نب  دعس  هناخ  رد  دندرب و  نیادم  هب  دندناشن و 
______________________________

یلاخ ناشماما  رـس  رب  ار  دوخ  مشخ  بولطمان  ياهربخ  ندینـش  اب  هک  تسا  هداد  ناشن  طابـضنایب  رادـیاپان و  یناـمدرم  ار  ناـیولع  یفوک 
. دنک هیواعم  میلست  ار  نانآ  دهاوخیم  وا  هک  دندروآ  لیلد  دننکیم و 

. دسا نب  نادود  نب  هبلعث  نب  ثرحلا  نب  نیعت  نب  رضن  ینب  زا  همیزخ ، نب  دسا  ینب  زا  يدرم  ص 35 ) ج 3 ، باسنا ،  ) يرذالب * 
. تسا هدرک  رکذ  ییاط  هللا  دیبع  ار  درم  نیا  مان  ینیادم  زا  لقن  هب  ص 26 ) ج 16 ، حرش ،  ) دیدحلا یبا  نبا  ** 

مامتها هب  نییبلاطلا ، لتاقم   ) یناهفصا جرفلا  وبا  لطخا و  نب  هللا  دبع  ار  مان  نیا  بدنج  زا  لقن  هب  ص 41 ) ج 16 ، حرش ،  ) دیدحلا یبا  نبا 
دبع ای   ) لصحلا نب  زهال  نب ]  ] لدـبع ار  نآ  ص 35 ) ج 3 ، باسنا ،  ) يرذالب لطخ و  نب  هللا  دـبع  ص 41 ) 1385 ق . مق ، رفظملا ، مظاک 

. دناهتشون لیصحلا ) نب  مال 
نب هللا  دبع  ار  مان  نیا  باتک  هدنـسیون  ص 26 ) حرـش ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  كر :  ) تسا هدرک  رکذ  یئاط  هللا  دیبع  ار  مان  نیا  ینئادـم 

م. تسا . حیحص  لطخا  هللا  دبع  نامه  هک  تسا  هتشون  لصح 
هک دننکیم  لقن  یناتـساد  ص 2 ) ج 2 ، ، ) يربط يرذـالب و  . 36 ص 34 - ج 3 ، باسنا ، يرذـالب  . 64 ص 63 - لـتاقم ، جرفلا ، وبا  ( 1)

هیواعم هب  وا  میلست  اب  دنک و  دنب  هب  ار  نسح  هک  درک  داهنشیپ  دعس  هب  نیادم ، لماع  دوعسم  نب  دعس  ناوج  هدازردارب  دیبع ، یبا  نب  راتخم 
وت رب  ادخ  تنعل  داد  باوج  وا  هب  دعس  دریگب . ناما  هیواعم  زا  شدوخ  يارب 

ص:439  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ینمیا شمارآ و  هدـعو  مدرم  هب  درکیم  روبع  هک  اـج  ره  زا  تشذـگ و  نیبیـصن  زا  سپـس  هّقر و  زا  جـبنم  رـسج  زا  روـبع  زا  سپ  هیواـعم 

اجنآ هب  لوارقشیپ  رکـشل  اب  سابع  نب  هللا  دیبع  نوچ  دش . دراو  نکـسم  کیدزن  « 1 ( » هبرح  ) هّینونخا هب  تشذگ و  لصوم  زا  دـعب  دادیم .
يارب ياهمان  مالّسلا  هیلع  نسح  هک  دیوگب  اهنآ  هب  ات  داتسرف  نایفوک  دزن  ار  سمش  دبع  نب  بیبح  نب  ةرمس  نب  نمحرلا  دبع  هیواعم  دیسر 

هک هداد  روتـسد  شهاپـس  هب  دـمآ و  دـهاوخ  روظنم  نیا  يارب  وا  دوخ  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  هدرک و  حلـص  تساوـخرد  وا  زا  هداتـسرف و  وا 
. دسر ماجنا  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  وا و  ياهوگتفگ  ات  دننک  يراددوخ  هلمح  زا  تساوخ  شرکـشل  زا  زین  هیواعم  دنرادرب . گنج  زا  تسد 

نایفوک دـنک . میلـست  هب  راداو  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  دـیدهت  اب  تسناوت  دـهاوخ  هک  تسنادیم  یبوخب  اّما  دوب  ساسایب  الامتحا  وا  ياعدا 
تبحص هللا  دیبع  اب  تولخ  رد  ات  داتـسرف  ار  ةرمـس  نب  نمحرلا  دبع  هیواعم  سپ  دنداد . مانـشد  ار  وا  دنتفریذپن و  ار  هیواعم  هداتـسرف  نخس 
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دیبع هک  یتروص  رد  دوب  هدرک  داهنشیپ  هیواعم  تسا . هدرک  هیواعم  زا  حلص  تساوخرد  مالّسلا  هیلع  نسح  هک  درک  دای  دنگوس  وا  و  دنک .
هیلع نسح  تسنادیم  هک  هللا ، دـیبع  هفوـک . رد  رگید  مین  دـقن و  تروـص  هب  یمین  دزادرپـب  وا  هب  مهرد  غلبم 1000000  ددـنویپب  وا  هب  هللا 

ار وا  مدقم  هیواعم  تخیرگ . وا  يودرا  هب  هنابش  تفریذپ و  ار  هیواعم  داهنشیپ  تسین ، حلص  هب  هقالعیب  ناناملسم  نوخ  ظفح  يارب  مالّسلا 
«2 . » درک افو  دوخ  هدعو  هب  تشاد و  یمارگ 

ار محریب  درم  نیا  وت  : » دیـسرپ هیواعم  زا  دـید . وا  روضح  رد  ار  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  يزور  دوب  هتفر  هیواعم  دزن  هب  هک  سابع  نب  هللا  دـیبع 
نیا هّتبلا  هک  متشاد ». ترفن  راک  نیا  زا  مدادن و  ینامرف  نینچ  نم  دنگوس  ادخ  هب   » داد خساپ  هیواعم  دشکب »؟ ارم  رسپ  ود  هک  يداد  نامرف 

. دوب هدادن  ار  رسپ  ود  نیا  لتق  روتسد  الامتحا  هیواعم  هچ  رگا  دوبن . کیدزن  تقیقح  هب  دایز 
هک دوبن  یندرکرواب  دوش . راک  نیا  بکترم  تسناوتیم  رـسب  شکب ، يدید  هک  اج  ره  رد  ار  مشاه  ینب  هک  دوب  هداد  نامرف  وا  هب  نوچ  اّما 

اعدا نونکا  هک  يراک  يارب  هیواعم  دناسرب . لتق  هب  ار  شریما ، نادنواشیوخ  فانم ، دبع  نادنزرف  یحیرـص  روتـسد  نینچ  نودـب  دـناوتب  وا 
هب وا  باختنا  اب  هکلب  هدرکن  یشنزرس  یّتح  ای  تازاجم  ار  رسب  دراد  ترفن  نآ  زا  درکیم 

______________________________

. راتخم هیلع  تسا  یتمهت  نیا  هتبلا  یتسه . يدرم  دب  هچ  منک ، دنب  هب  مریگب و  ار  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  هنوگچ  داب 
ص 167. ج 1 ، نادلبلا ، مجعم  توقای ، كر : ( 1)

.65 ص 64 - لتاقم ، جرفلا ، وبا  38 ؛ ص 37 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب  ( 2)
ص:440  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دوب هدـمآ  مشخ  هب  شدوـخ  هیلع  هیواـعم  هناراـکایر  راـتفگ  نیا  زا  هک  رـسب  دوـب . هداد  مه  شاداـپ  وا  هب  لوارقـشیپ  نایرکـشل  یهدـنامرف 
تعاطا دوخ  ریما  زا  طقف  نم  مبوک و  ورف  نآ  اب  ار  مدرم  هک  يداد  نامرف  نم  هب  وت  ریگب ، ار  نیا  : » تفگ تخادنا و  نیمز  رب  ار  شریشمش 

نم هب  ار  نآ  دوب  وت  نمشد  وا  هک  زورید  نیمه  ات  هک  یلاح  رد  ییوگیم  نینچ  صخـش  نیا  هب  نونکا  وت  ياهدیـسر . ماقم  نیا  هب  ات  مدرک 
ربارب رد  ار  تریشمش  هک  یتسه  یقمحا  مدآ  وت  ریگرب  ار  تریشمش  تفگ  وا  هب  هیواعم  مدوب . وا  لباقم  رد  وت  نابیتشپ  روای و  نم  یتفگ و 

نب هللا  دیبع  تسنادیم  یبوخب  هیواعم  اریز  دوب ؛ یلاخ  وت  ینابزبرچ  کی  نیا  ینکفایم .» ياهتشک  ار  شرسپ  ود  هک  مشاه  ینب  زا  يدرم 
دنگوس ادخ  هب  تفگ : هللا  دیبع  تشادرب . ار  شریشمش  دوب  هدش  هدنمرـش  هک  رـسب  دریگب . ار  شنارـسپ  نوخ  ماقتنا  هک  دوبن  یـسک  سابع 

رد زج  ار  ود  نآ  نوخ  ماقتنا  نم  دنگوس  ادخ  هب  مشکب . ار  وا  منارسپ  زا  یکی  نوخ  ماقتنا  هب  نم  هک  تسا  نآ  زا  رتهیامورف  رتتسپ و  رسب 
هن نم  دنگوس  ادخ  هب  دناهدرک ؟ یهانگ  هچ  هللا  دبع  دیزی و   » تفگ دیدنخ و  طقف  هیواعم  منیبیمن . هیواعم  رسپ  ود  هللا  دبع  دیزی و  نتشک 

«1 .« » متشاد يراک  نینچ  يادوس  هن  متسنادیم و  ار  نآ  هن  مداد ، ار  راک  نیا  نامرف 
داتسیا زامن  تماما  هب  دعس  نب  سیق  سپ  دناوخب . حبص  زامن  نانآ  اب  دیآ و  نوریب  هللا  دیبع  هک  دندش  رظتنم  هدوهیب  دعب  زور  حبص  نایفوک 

گنج رد  سابع  شردپ  دندرکن . مالـسا  يارب  يدنمدوس  راک  چیه  شردارب  شردپ و  تفگ  درک و  شنزرـس  يدنتب  ار  وا  شاهبطخ  رد  و 
شردارب تفرگ . تراسا  هب  ار  وا  يراصنا  ورمع  نب  بعک  رـسیلا  وبا  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  شاهدازردارب  اب  راکیپ  هب  ردب 

نآ اـب  درک و  تقرـس  ار  ناناملـسم  لاـم  ادـخ و  لاـم  وا  درک و  بوـصنم  هفوـک  تموـکح  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  ار  هللا  دـبع 
یبا نب  رـسب  لباقم  زا  نمی  مکاح  ماقم  رد  هک  تسا  یـسک  درم  نیمه  دوخ  تسناد . حابم  دوخ  رب  ار  نآ  دیرخ و  شیوخ  يارب  یناکزینک 

ار وا  هک  ار  يادخ  ساپس  : » دندز دایرف  مدرم  درک . نینچ  مه  زورما  و  دندش . هتشک  ات  تشاذگ  ياج  هب  ار  دوخ  رـسپ  ود  تخیرگ و  ةاطرا 
«2 . » دش اهنآ  ریما  سیق  ربب ». نمشد  اب  گنج  هب  ار  ام  دوخ  وت  درب . نوریب  ام  نایم  زا 

______________________________

. تسا هدـمآ  عبانم  زا  يرایـسب  رد  فلتخم  ياهلکـش  هب  تیاکح  نیا  یبلک  ماـشه  زا  لـقن  هب   460 ص 459 - ج 3 ، باسنا ، يرذـالب  ( 1)

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 47. ج 15 ، یناغا ، 663 ؛ ص 661 - تاراغلا ، یفقث  كر :
ص 65. لتاقم ، جرفلا ، وبا  ( 2)

ص:441  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب قیوشت  ار  نانآ  ات  داتـسرف  يرکـشل  همدقم  رد  ار  رـسب  تسا ، هتـسکش  مهرد  ار  نمـشد  هیحور  هللا  دـیبع  رارف  هک  درکیم  روصت  هیواعم 

مهزاب درک و  هلمح  يرتشیب  ياهورین  اب  رـسب  دـعب  زور  درک . ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  ناشیا  تخادرپ و  دربن  هب  نانآ  اب  سیق  دـنک . میلـست 
هب زگره  داد  خـساپ  سیق  اّما  دـناوخ . ارف  دوخ  يوس  هب  ار  وا  درک و  هوشر  داهنـشیپ  وا  هب  تشون و  سیق  هب  ياهمان  هیواعم  دروخ . تسکش 

يارب ار  دوخ  هک  يدوهی  رـسپ  يدوهی  يا  تشون  يدعب  همان  رد  هیواعم  دشاب . مکاح  ریـشمش  اهنآ  نیب  هکنآ  رگم  تفر  دهاوخن  وا  رادید 
وت ياـج  هب  يرگید  يوشیم و  راـنک  رب  وـت  دـنوش  زوریپ  وـت  نارادـفرط  رگا  تسا . هدوـبن  وـت  نآ  زا  زگره  هک  یهدیم  نتـشک  هب  يزیچ 

داهن و هز  دوخ  نامک  زا  ریغ  رب  تردپ  انامه  دش . یهاوخ  هتشک  هدش و  تازاجم  وت  دنوش  زوریپ  وت  نانمـشد  رگا  و  دش . دهاوخ  بوصنم 
تشون همان  خساپ  رد  سیق  درمب . ناروح  رد  یگراوآ  تبرغ و  رد  دیسر و  ارف  شگرم  ات  دنتـشاذگاو  ار  وا  مدرم  سپ  تفر  اطخ  هب  شریت 

اهر ار  نآ  تبغر  لیم و  اـب  یتفریذـپ و  ار  مالـسا  تهارک  يراـچانب و  هک  دوبن  نیا  زج  یّکم  تب  کـی  رـسپ  یتسه  نثو )  ) یتب هک  نآ  يا 
وا يارب  یـسک  یلو  دنکفا  ریت  شیوخ  ناشن  هب  داهن و  هز  دوخ  نامک  هب  نم  ردپ  درادن . یگزات  وت  قافن  یتشادن و  نامیا  میدق  زا  يدرک .

مدرم دوب و  دنسپان  يراک  تفای و  یهاوخن  تسد  وا  ماقم  هیاپ و  هب  و  « 1 ( » هرابغ قشی  ال   ) دیسر یهاوخن  وا  درگ  هب  وت  هک  تخیگنارب  رش 
زا وت  هک  میدوب  ینید  راصنا  زا  مردپ  نم و  هک  دـننادیم  رتهب  تمدرم  وت و  اّما  يدـناوخ ، يدوهی  رـسپ  يدوهی  ارم  وت  دنتـشاد . اورپ  نآ  زا 
وا هک  درک  داهنشیپ  صاع  ورمع  دیـشوپ . مشچ  خساپ  نداد  زا  هیواعم  يدیدنـسپ . ار  نآ  وت  هک  میدوب  یبهذم  نانمـشد  یتفر و  نوریب  نآ 

شروش ربخ  نوچ  « 2 . » دهدب نیا  زا  رتدـب  یباوج  يدـعب  همان  رد  تسا  نکمم  سیق  هک  درک  فارتعا  هیواعم  اّما  دـسیونب . ار  سیق  باوج 
. دندیشک گنج  زا  تسد  يرتهزات  ياهربخ  ندیسر  ات  فرط  ود  ره  دیسر  هیواعم  هب  وا  ندش  حورجم  مالّسلا و  هیلع  نسح  هیلع 

هیلع نسح  رماع  نبا  داتسرف . مالّسلا  هیلع  نسح  دزن  هب  حلـص  يرارقرب  يارب  ار  هرمـس  نب  نمحرلا  دبع  زیرک و  نب  رماع  نب  هللا  دبع  هیواعم 
وا تشاد . رذح  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّما  نوخ  نتخیر  زا  ار  مالّسلا 

______________________________

فال هک  هیواعم  نییاپ  ماقم  سیق  يرگید . رب  تسا  یسک  ییوجيرترب  تباقر و  ندیـسرن » یـسک  درگ  هب   » ای رابغ » قشی  ال   » زا روظنم  ( 1)
. دنکیم يروآدای  وا  هب  تشاد  ار  رمع  رب  يرترب 

ار سیق  همان  باوج  تساوخیم  هیواعم  جرفلا  وبا  لـقن  هب  اـنب  . 66 ص 65 - لـتاقم ، جرفلا ، وبا  40 ؛ ص 39 - ج 3 ، باسنا ، يرذـالب  ( 2)
. تشادزاب راک  نیا  زا  ار  وا  صاع  ورمع  یلو  دسیونب 

ص:442  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
؛ دـنوشن كـاله  رفن  ود  امـش  نیب  تّما  اـت  يرادرب  يرـسدوخ  زا  تسد  مراد  شهاوخ  وت  زا  نیارباـنب  تسا  رـسدوخ  يدرم  هیواـعم  تفگ 

نخس وا  اب  هنوگ  نیمه  هب  زین  هرمـس  نب  نمحرلا  دبع  داد . دهاوخ  وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  درک و  دهاوخ  دوخ  زا  دعب  نیـشناج  ار  وت  هیواعم 
. تفگ

تفریذپ و لصا  رد  ار  داهنشیپ  وا  تخیگنا . رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  يدردمه  ّسح  الامتحا  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  زا  يریگولج  هلأسم 
. داتسرف وا  دزن  هرکاذم  يارب  هیواعم  ناگدنیامن  اب  هارمه  ار  يدنک  ثعشا  نب  دمحم  دوخ  نز  ردارب  یبحرا و  ینادمه  هملس  نب  ورمع 

درک نایب  وا  نایفـس ». یبا  نب  ۀیواعم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  : » تشون نینچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  هناعـضاوتم  ياهمان  رد  هیواعم 
دمحم وا  ربمایپ  ادخ و  هب  وا  دشاب و  مالّـسلا  هیلع  نسح  اب  وا  زا  دـعب  تموکح  هک  طیارـش  نیا  اب  دـنکیم  حلـص  مالّـسلا  هیلع  نسح  اب  هک 

تیب زا  مهرد  یلاس 1000000  وا  دنکن . هذخاؤم  ناشهتشذگ  هب  ار  نانآ  درازاین و  ار  سک  چیه  هک  درک  دای  دنگوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
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اب دتسرفب و  جارخ  يروآعمج  يارب  ار  دوخ  نارومأم  وا  دشاب و  نسح  نآ  زا  درجباراد  اسف و  جارخ  دزادرپب و  مالّسلا  هیلع  نسح  هب  لاملا 
. دندرک یهاوگ  لاس 41  رخآلا  عیبر  خیرات  رد  هداتسرف  راهچ  ار  همان  نیا  دنک . راتفر  دشاب  وا  لیم  هک  روط  ره  هیحان  ود  نیا  جارخ 

وا میلـست  متـشادیم  ار  نآ  ياوـه  رگا  هـک  دـنک  عـیمطت  يرما »  » رب ارم  دـهاوخیم  وا   » دوـمرف دـناوخ  ار  هماـن  مالّـسلا  هـیلع  نـسح  نوـچ 
هب دوب ، نایفـس  وبا  رتخد  دنه  وا  ردام  هک  ار ، بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  لفون  نب  ثراح  نب  هللا  دبع  مالّـسلا  هیلع  نسح  سپ  مدـشیمن ».

.« منکیم تعیب  وت  اب  ینک  نیمأت  ار  مدرم  ینمیا  رگا  وگب  ورب  تاییاد  يوس  هب   » تفگ وا  هب  داتسرف و  هیواعم  دزن 
. دـسیونب نآ  رد  تسوا  دوخ  لیم  هک  هچ  ره  تفگ  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  نسح  يارب  دوب  هدز  رهم  ار  نآ  ریز  هک  دیفـس  ياهماـن  هیواـعم 
وا هک  طیارش  نیا  اب  دنکیم  راذگاو  وا  هب  ار  ناناملسم  رب  تموکح  دنکیم و  حلص  هیواعم  اب  وا  هک  تشون  همان  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نسح 

دنک و نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  نیشناج  دیابن  هیواعم  هک  درک  حیرـصت  وا  دنک . لمع  نیحلاص  يافلخ  راتفر  وا و  ربمایپ  ّتنـس  ادخ ، باتک  هب 
یهاوخدب ددص  رد  راکـشآ  ناهن و  رد  هیواعم  و  دنـشاب . نمیا  دوخ  نادنزرف  لام و  ناج و  رب  مدرم  و  دراذگاو . يروش  هب  ار  رما  نیا  دیاب 
دنداتـسرف هیواعم  يارب  ار  نآ  دندرک و  یهاوگ  هملـس  نب  ورمع  ثراح و  نب  هللا  دبع  ار  همان  درازاین . ار  وا  نارای  دـیاینرب و  یلع  نب  نسح 

«1 . » دنک مالعا  نآ  اب  ار  دوخ  تقفاوم  دییأت و  ار  همان  ياوتحم  هک 
______________________________

(. 160 ص 159 - ج 4 ، حوتف ،  ) تسا هدرک  لقن  همان  نیا  زا  يرتلصفم  حرش  مثعا  نبا  . 41 ص 40 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب  ( 1)
ص:443  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زین دعس  نب  سیق  مالّسلا و  هیلع  نسح  دمآ . دورف  هشوت ) رابنا   ) قزرلا راد  هلیخن و  نیب  دش و  هفوک  دراو  نکسم  زا  شرکشل  اب  هیواعم  سپ 
: دومرف تئارق  نانآ  يارب  ار  نآرق  هیآ  نیا  ياهبطخ  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  نیادم  كرت  زا  شیپ  دنتـشگزاب ، هلیخن  هب  ناشنایهاپـس  اب 

.« دشاب هداهن  نآ  رد  يریثک  ریخ  ادخ  هک  یلاح  رد  دیآیمن  شوخ  نآ  زا  ار  امش  هک  اهزیچ  اسب  هچ  »
يا تفگ  هیواعم  دندرک . تعیب  هیواعم  اب  مدرم  عمج  رد  ینادـمه  هملـس  نب  ورمع  وا و  درک  تاقالم  هفوک  رد  ار  هیواعم  نوچ  ءاسن 19 .) )

نـسح دیزرو . رارـصا  راک  نیا  رب  هیواعم  اّما  تساوخ ، ترذعم  نتفگ  نخـس  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  زاغآ  رد  هاوخب » رذع  زیخرب و   » نسح
رد هیواعم  دنتـسه ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناگداون  اهنت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  وا و  هک  دروآ  مدرم  دای  هب  مالّـسلا  هیلع 
هب ار  نآ  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  زا  يریگولج  تّما و  ریخ  يارب  وا  تساخرب و  گـنج  هب  وا  اـب  دوب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  قلعتم  هک  یّقح 
اب منک و  حلص  وا  اب  هک  مدید  نیا  رد  حالص  نم  دینک و  حلص  زین  امش  منک  حلص  هک  ره  اب  هک  دیدرک  تعیب  نم  اب  امش  . » دراذگاو هیواعم 

مدرک هچنآ  رد  نم  دوشیم . يزیرنوخ  ببـس  هک  مدـید  يرما  زا  رتـهب  دـنکیم  يریگولج  يزیرنوخ  زا  هک  ار  يزیچ  نوـچ  منک . تعیب  وا 
«1 .« » تسا تموکح  يوزرآ  رد  هک  یسک  يارب  دشاب  یتجح  ات  متساوخیم  ار  امش  تحلصم 

هـشیدنا زا  سپ  تفگ  نانآ  هب  وا  درک . نایب  ار  نانآ  رب  تموکح  زا  دوخ  فدـه  نایفوک  هب  باطخ  هلیخن  رد  ياهبطخ  داریا  نمـض  هیواعم 
وا اب  نانآ  رگا  اریز  شدوخ ، نیمزرـس  رد  نمـشد  اب  ندیگنج  دنوشیمن . حالـصا  طرـش  هس  اب  زج  نامدرم  هک  تسا  هتـسناد  نینچ  رایـسب 

فرظ رد  کیدزن  ياهنیمزرس  هب  رکشل  مازعا  درک ، میسقت  شدوخ  تقو  رد  دیاب  ار  اههشوت  ایاطع و  دیآیم ؛ نانآ  اب  گنج  هب  وا  دنگنجن 
هداد و ناـنآ  هب  ییاـهلوق  هتفریذـپ و  ار  ییاهطرـش  تفگ  ناـنآ  هب  دـعب  دوش . ماـجنا  دـیاب  لاـس  کـی  رد  رود  ياهنیمزرـس  هب  هاـم و  شش 

هدرک مرن  ار  مدرم  دنک و  شوماخ  ار  بوشآ  هنتف و  شتآ  ات  تسا  هدروآرب  ناشیاهوزرآ 
______________________________

(44 ص 43 - ناـمه ،  ) دـنکیم لـقن  مالّـسلا  هیلع  نسح  نانخـس  زا  يرگید  تیاور  يرذـالب  . 43 ص 42 - ج 3 ، باـسنا ، يرذـالب  ( 1)
ّلذم  » ار وا  ینادـمه  یلیل  یبا  نب  نایفـس  دـندرک . شنزرـس  هیواعم  هب  ندـش  میلـست  رطاخب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ناهارمه  زا  يرایـسب 
يارب هک  تفگیم  دوـخ  زا  عاـفد  رد  هشیمه  وا  يدرک .» هایـسور  ار  ناـنمؤم  وـت   » تفگ وا  هـب  يدـع  نـب  رجح  درک و  باـطخ  نینمؤـملا »
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(. 46 ص 44 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، 68 ؛ - 67 لتاقم ، جرفلا ، وبا  . ) تسا هدرک  ار  راک  نیا  يزیرنوخ  زا  يریگولج 
ص:444  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ره مالّـسلا و  هیلع  نسح  هب  هک  ار  ییاههدـعو  هک  تفگ  شمالک  هلابند  رد  وا  يرتدـنت  تایاور  رب  اـنب  دوب . هدروآ  مهارف  ار  اـهنآ  شمارآ 
سک ره   » دز دایرف  دنلب  يادـص  اب  هاگنآ  « 1 . » دراذـگیم اپ  ریز  ار  نآ  وا  تسا و  دودرم  وا  رظن  زا  تسا  هدرک  یـسک  ره  اـب  هک  ار  یطرش 
مغر هب  دشکب و  ار  نامثع  ناگدنـشک  ادـخ  ماهتـساخرب ، نامثع  زا  یهاوخنوخ  هب  نم  تسا . رود  هب  ادـخ  تیامح  زا  دـنکن  تعیب  دـیاین و 

. میهدیم تلهم  زور  هس  ام  تساهنآ . هب  طوبرم  رما  نیا  هک  مراپسیم  یناسک  هب  ار  یهاوخنوخ  دنراد  لد  رد  مدرم  زا  یـضعب  هک  ياهنیک 
«2 . » دنتفاتش وا  اب  تعیب  هب  وس  ره  زا  مدرم  دوب » دنهاوخن  رادروخرب  ام  وفع  تیامح و  زا  دننکن  تعیب  زور  هس  نیا  یط  رد  هک  یناسک 
فده يارب  هک  ار  يزیمآهغلابم  ياههدعو  تشادن  دصق  زگره  هیواعم  یـسایس  يزاب  نیا  رد  هک  دربیم  یپ  کش  نودـب  یکریز  رظان  ره 

همه دـنک  فارتـعا  هک  دوب  هدرکن  زورب  وا  رد  يراکتـسرد  تقادـص و  زا  ياهزاـت  ساـسحا  دـنک . اـفیا  تسا  هداد  گـنج  همتاـخ  فـیرش 
مولظم هفیلخ  یهاوخنوخ  ماقتنا  بات  بت و  هب  نانآ  هناروکروک  يرادافو  هک  ماش  رکـشل  هوبنا  روضح  هکلب  دراذگیم  اپ  ریز  ار  شتادهعت 

نیا هب  مهزاب  نوچ  اّما  دنک . راکشآ  هناطاتحم  رایـسب  دنچ  ره  ار ، دوخ  تیهام  يرگید  تیعقوم  ره  زا  شیب  درک  راداو  ار  وا  دوب  هدز  هنماد 
اب هک  دوب  مزال  هدوب و  یگنج  هلیح  کی  اـهنت  زین  یهاوخنوخ  يارب  وا  ياهدـنگوس  هک  دـنک  فارتعا  تسناوتیمن  وا  تشاد  زاـین  ناـیماش 

. دنک عورش  ار  راک  هناراکبیرف  يزاب  نیا 
دوخ هتفگ  زا  دوش  اپرب  یبوشآ  دیـسرتیم  هک  هیواعم  دـش و  دـنلب  مدرم  نویـش  ضارتعا و  دایرف  هیواعم  نخـس  نیا  اب  مثعا  نبا  لـقن  رب  اـنب 

زا هفوک  دجـسم  رد  هیواعم  نآ  زا  سپ  یکدـنا  دـشاب . یگتخاـس  دـیاش  دـناهدرکن و  دـییأت  رتقثوم  عباـنم  ار  تیاور  نیا  « 3 . » دش نامیـشپ 
اب دزاـس ؛ دونـشوخ  دوب  هداد  رارق  شنزرـس  دروم  سلجم  نآ  رد  ار  وا  هک  هبقع  نب  دـیلو  دوخ  دـنواشیوخ  اـت  تفگ  نخـس  دوخ  تنوشخ 

رسب هفوک  نوریب  رد  زونه  هیواعم  هک  یماگنه  نیا  دوجو 
______________________________

قاحـسا وبا  جرفلا  وبا  لقن  رب  انب  . 48 ص 44 ، ج 3 ، باسنا ، يرذـالب  ص 164 ؛ ج 4 ، حوـتف ، مثعا ، نبا  ص 69 ؛ لـتاقم ، جرفلا ، وبا  ( 1)
و  ) دوب نکشنامیپ  يدرم  وا  دنگوس  ادخ  هب  دیازفایم  تسا  هدینش  ار  هیواعم  نخس  نیا  وا  دوخ  دنکیم  تیاور  هک  یفوک  ثدحم  یعیبس 
لاس 33 رد  وا  نوچ  تسا . هدوب  هلاستشه  ناـمز  نآ  رد  ـالامتحا  هدینـش  ار  نخـس  نیا  تسا  یعدـم  هک  قاحـسا  وبا  اراّدـغ .) هللا  ناـک و 

(. ص 63 ج 8 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) دش دلوتم 
.47 ص 46 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب  ( 2)

ص 164. ج 4 ، حوتف ، مثعا ، نبا  ( 3)
ص:445  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هیلع نسح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  هلمح  زا  هک  ةورف  دـش . وربور  یعجـشا  لـفون  نب  ةورف  يربـهر  هب  جراوخ  زا  یهورگ  شروش  اـب  دربیم 
اب تسا و  زیاج  هیواعم  اب  گنج  هک  تشادن  يدیدرت  نونکا  دربیم . رسب  روزرهش  رد  جراوخ  زا  رفن  دصناپ  اب  دوب  هدرک  يراددوخ  مالّسلا 

هیلع نسح  دـندروخ . تسکـش  نایـشروش  زا  هک  داتـسرف  نانآ  گنج  هب  ار  یماش  ناراوس  زا  ياهدـع  هیواعم  دـش . هفوک  دراو  شناهارمه 
ةریحلا ةرطنق  ات  هیواعم  دندوب و  هدش  هنیدم  هناور  رفعج  نب  هللا  دبع  شیومع  رسپ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  شردارب  هارمه  نیا  زا  شیپ  مالّسلا 

. تفر نانآ  هارمه  هب 
هب ددرگزاب و  هک  درک  اضاقت  داتـسرف و  مایپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  دـنگنجب  وا  يارب  نارگید  هک  دوب  نیا  قاتـشم  هشیمه  هک  هیواـعم 
هک ار  وت  اب  گنج  نم  هللا ! ناحبـس  : » دومرف وا  ياضاقت  نیا  خـساپ  رد  دوب  هدیـسر  هیـسداق  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  دورب . جراوخ  گنج 
وت رطاخ  يارب  وت و  اب  مرـضاح  هک  يرادنپیم  نینچ  کنیا  مدرک ، اهر  ناشیا  نایم  تفلا  تّما و  لاح  حالـص  يارب  تسا ، لالح  نم  يارب 
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«1 .« » منک گنج  یسک  اب 
يارب هاگنآ  دـیرادرب . شیپ  زا  ار  ناتدوخ  رـش  ات  دـیرادن  ناما  نم  شیپ  ادـخ  هب  تفگ : درک و  دـیدهت  ار  هفوک  لـها  هفیلخ  ناـمز  نیا  رد 

دوخ هک  هن  مدرک ، گنج  امـش  اـب  جـح  تاـکز و  زاـمن و  يارب  نم  دـیرادنپیم  اـیآ  هفوک ! مدرم  يا  تفگ : درک و  ینارنخـس  هفوک  مدرم 
امش ياهندرگ  امش و  رب  هک  مدرک  گنج  امش  اب  نآ  يارب  هکلب  دیوریم ، جح  هب  دیزادرپیم و  تاکز  دیرازگیم و  زامن  امش  متـسنادیم 

زا ار  وا  رگا  میگنجب ، وا  اب  اـت  دـیراذگب  : » دـنتفگ هفوک  مدرم  هب  زین  جراوخ  « 2 . » تشاد ینازرا  نم  هب  ار  نیا  دـنوادخ  منک و  ییاورناـمرف 
جراوخ زا  دـیدش  یترفن  هک  نایفوک  دـیاهدوسآ ». ام  زا  امـش  تشادرب ، نایم  زا  ار  اـم  رگا  میاهدرک و  عفد  ار  امـش  نمـشد  میتشادرب . ناـیم 

رتهب ار  امـش  اهنآ  هفوک ، مدرم  يا  دزرمایب . دـندش  هتـشک  ناورهن  رد  هک  ار  ام  ناردارب  ادـخ  : » دـنتفگ جراوخ  دـندیگنج . نانآ  اـب  دنتـشاد 
رالاس دوب  یط  مدرم  زا  یکی  هک  ار  ءاسوحلا  یبا  نب  هللا  دـبع  دـندرک و  رانکرب  ار  شیوخ  رای  لفون ، نب  ةورف  عجـشا ، مدرم  دنتخانـشیم ».

«3 . » دندش هتشک  دندیگنجب و  دندرک و  شیوخ 
شروش دندش ، هاگآ  هفوک  رد  هیواعم  راتفر  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  میلست  زا  یتقو  نایرصب 

______________________________

(. ینئادملا  ) 15 ص 14 - ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 46 ؛ ج 3 ، باسنا ، يرذالب  ( 1)
ص 70. لتاقم ، جرفلا ، وبا  ص 15 ، ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 2)

.10 ص 9 - ج 2 ، يربط ، ( 3)
ص:446  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نـسح میلـست  زا  دعب  هلـصافالب  وا  الامتحا  تسا . هدماین  سابع  نب  هللا  دبع  زا  یمان  نایرج  نیا  رد  دـنتفریذپن . ار  هیواعم  تفالخ  دـندرک و 
هرـصب رد  نامثع  هدـش  دـیعبت  الوم و  هعیبر  هفیاـط  زا  طـساق  نب  رمن  ینب  زا  ناـبا  نب  نارمح  ناـمز  نیا  رد  دوب . هتفر  اـجنآ  زا  مالّـسلا  هیلع 

هرصب مدرم  زا  یهاوخنوخ  ياعدا  هک  نیق  ینب  زا  يدرم  تساوخیم  زاغآ  رد  هیواعم  تفای . ّطلـست  رهـش  رب  تفرگب و  ار  اجنآ  تساخاپب و 
وا دنکن و  نینچ  هک  درک  هیصوت  وا  هب  « 2  » سابع نب  هللا  دبع  ای  هللا  دیبع  « 1 . » دنک میلست  هب  راداو  ار  نایرصب  ات  دتـسرفب  اجنآ  هب  تشاد  ار 

ار نارمح  شروش  یلکـشم  چـیه  نودـب  ارهاظ  دـش و  هرـصب  دراو  لاـس 41  بجر  رد  رـسب  داتـسرف . راـک  نیا  يارب  ار  ةاـطرا  یبا  نب  رـسب 
لتق هب  دیدهت  دیگنجیم  سراف  رد  یغای  نادرک  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يوس  زا  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  هیبأ  نب  دایز  نارـسپ  وا  درک . بوکرس 
نیقی هیواعم  اریز  دوب  يزاسهنحـص  عون  کی  دـیاش  شیامن  نیا  اّما  درک . تباث  المع  ار  ناکدوک  لتاق  هب  دوخ  ترهـش  راک  نیا  اـب  درک و 

تاـجن يارب  داـیز  ینطب  ردارب  هرکب  وبا  نوچ  درخب . فازگ  یتمیق  هب  دـنچ  ره  ار  دوخ  عورـشمان  ردارب  داـیز ، تسناوت  دـهاوخ  هک  تشاد 
. دنک تعافش  هیواعم  دزن  اهنآ  زا  هک  داد  تلهم  وا  هب  اّما  دربیم  نامرف  هیواعم  زا  طقف  وا  هک  تفگ  رـسب  دش  هطـساو  شیاههدازردارب  ناج 
رد هک  ناناملسم  لاوما  زا  هدافتسا  ءوس  رس  رب  دایز  اب  ینالوط  ییاهثحب  رج و  زا  سپ  داد . ار  دایز  نارـسپ  يدزآ  روتـسد  هلـصافالب  هیواعم 
هب ار  هوشر  نیا  نایفـس ، وبا  شردپ ، هب  دایز  یمـسر  قاحلا  اب  دـعلبب و  ار  اهنآ  همه  هک  داد  هزاجا  وا  هب  دوب  هتخودـنا  شیرادـتیالو  نارود 

. دراپسب هیواعم  غیت  مد  هب  دندوبن  راوخهوشر  وا  نوچ  هک  ار  دوخ  قباس  ناتسدمه  دوب  هدامآ  نونکا  دایز  دناسر . لامک  دح 
ناناملـسم داحتا  دیـسر و  نایاپ  هب  ناناملـسم  نیب  گنج  هنتف و  لاس  نیا  رد  دش . فورعم  تعامج ، لاس  ۀعامجلا ، ماع  هب  يرجه  لاس 41 

. تفای ققحت  هرابود  هفیلخ  کی  نامرف  ریز 
______________________________

هب یسوساج  يارب  ار  نیق  ینب  زا  يدرم  هفوک و  هب  ار  ریمح  ینب  زا  يدرم  هیواعم  مالّسلا  هیلع  نسح  تموکح  يادتبا  رد  هک  هدش  لقن  ( 1)
هک هدش  لقن  دتـسرفب . ار  نیق  ینب  زا  يدرم  تساوخیم  لیلد  نیا  هب  هیواعم  دیاش  و  دـندش . هتـشک  ریگتـسد و  درم  ود  ره  داتـسرف . هرـصب 

، جرفلا وبا  . ) تفریذپن ار  نانآ  ماهتا  نیا  وا  اما  دندرک  ضارتعا  هیواعم  هب  ناسوساج  نداتسرف  يارب  ود  ره  سابع  نبا  مالّـسلا و  هیلع  نسح 
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(. 54 ص 52 - لتاقم ،
راتساریو دراوم ، ریاس  رد  یطخ  ياههخـسن  مغر  هب  ( 11 ج 2 ، ، ) يربط هخـسن  رد  تسا . هدـمآ  سابع  نب  هللا  دـیبع  مان  عبانم  رتشیب  رد  ( 2)

نسح میلست  زا  دعب  هلصافالب  رگا  دراد . دوجو  هللا  دیبع  هللا و  دبع  نیب  شاشتغا  لامتحا  رـضاح  لاح  رد  تسا . هتـسناد  حیحـص  ار  هللا  دبع 
دیبع هیصوت  زا  رتیقطنم  هرـصب  هرابرد  وا  هیـصوت  اریز  تسین ، دیعب  هیواعم  دزن  وا  روضح  دشاب  هتفگ  كرت  ار  هرـصب  هللا  دبع  مالّـسلا  هیلع 

. دسریم رظن  هب  هللا 
ص:447  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

عضو ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ناملسم  نوخ  تمرح  هب  مارتحا  یمالـسا ، قلطم  توخا  دوبن . میدق  هعماج  نآ  يایحا  نیا  هّتبلا 
تموکح دـش . رتدـیدش  رتقیمع و  هکلب  تفاین  ماـیتلا  دوب  هدروآ  دـیدپ  گـنج  هک  ار  یقاـفن  قاقـش و  تشگنزاـب . لوا  لاـح  هب  دوب  هدرک 

، ناملـسم اب  ناملـسم  گنج  اب  دوب  هدرک  يزیریپ  نامثع  هفیلخ  یهاوخنوخ  ياعدا  اب  ار  دوخ  تیعورـشم  نزواهلو ، هتفگ  هب  هک  ناـیوما ،
نانچمه راشف  بوکرـس و  کیرحت ، هار  زا  تموکح  نیا  تفای و  همادا  یگـشیمه  ياهیریگرد  ترفن و  يداـمتعایب ، ینیبدـب ، نتخیگنارب 

رارقرب ياهدرتسگ  یتشآ  فلتخم  ياههورگ  نیب  دش  یعـس  هاتوک  ینامز  رد  هک  اسراپ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تموکح  نامز  ات  دنام ، رادـیاپ 
. دوش زارتحا  ملظ  یبوکرس و  کیرحت ، زا  و 

دنداد تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  ییوگـشیپ  نیا  دنتفایرد و  ار  قیمع  رییغت  نیا  ّتنـس  لها  دش . نوگرگد  زین  تفالخ  ساسا 
لوصا دـعب  هب  نآ  زا  دـمآ . دـهاوخ  وجهزیتس ) یتنطلـس  « ) دودـل کلم   » نآ زا  دـعب  و  دوب . دـهاوخ  لاس  یـس  وا  زا  سپ  يوبن  تفالخ  هک 

هناوتـشپ نازابرـس ، همکچ  ریـشمش و  هکلب  دوبن . ربمایپ  ینیـشناج  يارب  باختنا  كالم  مالـسا ، هار  رد  تمدـخ  یگتـسیاش و  ینعی  هفیقس ،
. درکیم نییعت  ار  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  تیوه  دادبتسا ، یعیبط 

ماجنارـس دوب و  هدـیزگرب  دوخ  يارب  ار  نآ  نامثع  و  نآ - نتم  رد  هن  دوب  مالـسا  هیـشاح  رد  رتشیب  هک  ادـخ -» هفیلخ   » ناونع یعقاو  موهفم 
. دوب شنانیشناج  هیواعم و  لوبق  دروم  الماک  نونکا  تشاذگ  رانک  ار  نآ  مه 

وا درک . فرـصت  دوخ  دندوب  هتفرگ  گنج  اب  نازابرـس  هک  ار  ياهصلاخ  كالما  مامت  وا  دش . یقرـش  مور  روتارپما  نیـشناج  اتمه و  هفیلخ 
تسنادیم صاصق  عرـش و  زا  رترب  ار  دوخ  وا  تشاد . قلطم  تموکح  نانآ  یگدنز  گرم و  رب  دندوب و  وا  تیعر  ناناملـسم  دوب و  مکاح 

. تشکیم یتحارب  دیدیم  دوخ  تردق  يارب  هوقلاب  يدیدهت  ار  هک  ره  و 
تیحیسم یقرش  مور  دادبتسا  هک  رتشیپ  هدس  هس  دننام  تسرد  درکیم . تموکح  مالـسا  رب  تلود  نامز  نیا  رد  يرتعیـسو  یخیرات  دید  اب 

تلود دروآرد . بوکرـس  هطلـس و  يارب  يرازبا  تروص  هب  ار  نآ  درک و  هفخ  نآ  رد  ار  ینید  یبلط  حلـص  حور  تخاس و  دوخ  نآ  زا  ار 
هطلـس و يارب  يرازبا  تروص  هب  ار  نآ  درک و  هفخ  نآ  رد  ار  یمالـسا  هعماج  يردارب و  حور  دروآ . مالـسا  رـس  رب  ار  الب  نیمه  یمالـسا 
رد دـننک  شتـسرپ  لـماک  روط  هب  ار  وا  شیاـیاعر  هکنآ  يارب  مور  روتارپـما  درب . راـک  هب  یماـظن  تشحو  رامثتـسا و  یعاـمتجا  بوکرس 

نارود
ص:448  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

یحیسم نیمز ، رد  حیسم  هفیلخ  ای  نیشناج  دش ، یحیسم  ياسیلک  سیئر  نیتناتـسنک  نارود  زا  دناسر و  ییادخ  ماقم  هب  ار  دوخ  یتسرپتب 
زیچ همه  رد  مور  روتارپما  نیشناج  اتمه و  يوما  هفیلخ  دوب . هدش  لیدبت  یفوخم  یـضاق  قلطم و  ییاورنامرف  هب  ناسنا  ردارب  یجان و  زا  هک 
اضق يارچ  نوچیب و  ضحم و  عیطم  مدرم  دادیم  نامرف  زیچ  ره  زا  لبق  نامز  نیا  رد  هک  ییادخ  نیمز ، رد  ادخ  نیـشناج  دش . مان  زج  هب 

. دنشاب وا  ردق  و 
ماظن يدازآ و  نانآ  دش . ناشبیصن  دندوب  هدرک  یگداتسیا  نآ  لباقم  رد  تّدشب  دیدم  یتدم  ات  دنتشاد و  ترفن  نآ  زا  تخس  هچنآ  نابرع 

نیتسخن دش  هتفگ  رتشیپ  هکنانچ  دوب . مالـسا  هدییاز  هک  دـندوب  هدـش  یتنـس  یتنطلـس  ماظن  یعون  يایاعر  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهلیبق 
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ار ییاـهن  ماـگ  دروآرد . يراـبجا  هدـش و  میوقت  یتاـیلام  تروص  هب  ار  تاـکز  تخادرپ  ینید  فیلکت  هک  دوب  هتـشادرب  رکب  وـبأ  ار  ماـگ 
یچیپرس نیشیپ  ياههفیلخ  نامز  رد  هک  یتروص  رد  درک . يرابجا  ار  نانمؤم  ریما  زا  تعاطا  هفیظو  گرم  تازاجم  اب  هک  تشادرب  هیواعم 

زا ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنتـشاد  يرـسک  رـصیق و  نوچ  یتموکح  نونکا  نانآ  تشاد . ار  ندش  ینادنز  ای  دیعبت  تازاجم  تعیب  زا 
ياههفیلخ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نامز  رد  ناناملـسم  ناج  هب  مارتحا  يردارب و  يدازآ و  زونه  هک  یناسک  دوب . هتـشاد  رذحرب  نآ 

مدرم دراد . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  مایپ  اب  یکارتشا  هجو  هچ  يوما  تلود  هک  دندیـسرپیم  دوخ  زا  الامتحا  دنتـشاد  دای  هب  ار  نیتسخن 
یپ ربماـیپ  هب  بوـسنم  هتفگ  نیا  هب  یبوـخ  هب  تشاد  ار  نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  ینیـشناج  ياـعدا  هـک  يدرم  دایـش  ترفن و  هفاـیق  ندـید  اـب 

.« دیشکب ار  وا  دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  هاگره  : » دوب هتفگ  هک  دندربیم 
نسح دنتسیزیم . نایوما  تموکح  نارود  رد  هک  مالسا  ردص  ناگرزب  زا  نت  دنچ  تشونرس  لامعا و  رب  میـشاب  هتـشاد  يرورم  تسا  مزال 

ای عفن  هب  یـسایس  يریگرد  زا  درک  یعـس  دنامب و  اجنآ  رد  هشیمه  ات  تشگزاب  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  طبـس  مالّـسلا  هیلع 
رورـس ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  مشاه و  ینب  مه  زونه  یـسایس ، ياهراک  زا  شايریگهرانک  مغر  هب  دـنک . يراددوخ  هیواعم  ررض 

رد يرذالب  دـنک . هدروآرب  ار  ناـنآ  ياـهوزرآ  دوش و  يوما  هفیلخ  نیـشناج  ماجنارـس  هک  دـندوب  راودـیما  دنتخانـشیم و  تّوبن  نادـناخ 
اسف و هب  ار  دوخ  نالماع  دوب ، هتـسب  وا  اب  هیواعم  هک  يدادرارق  ساسا  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  هدرک  لقن  اولاق )  ) دنـس رکذ  نودب  یتیاور 

روتسد دوب ، هرصب  مکاح  نامز  نیا  رد  هک  رماع  نب  هللا  دبع  هب  هیواعم  اما ، داتسرف . درجباراد 
ص:449  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ام يایاطع  زا  هداد  صاصتخا  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  هیواعم  هچنآ  دنیوگب  ات  دنک  کیرحت  مالّـسلا  هیلع  نسح  هیلع  ار  هرـصب  مدرم  هک  داد 
رهـش ود  ره  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  نالماع  مدرم  درک . جرخ  يرگید  هار  رد  ناوتیم  هنوگچ  تسام  هب  قلعتم  لاوما  نیا  دباییم و  شهاک 
هیلع نسح  هب  رگید  ياهاج  ناهفصا و  جارخ  زا  مهرد  ای 2000000  هنالاس 1000000  هک  درک  رـصتخم  نیا  هب  هیواعم  دندنار و  نوریب  ار 
هدرک دیق  ار  درجباراد  اسف و  جارخ  مالّسلا  هیلع  نسح  هب  حلص  داهنشیپ  رد  هیواعم  تسا . یگتخاس  اهنیا  همه  هّتبلا  هک  « 1 . » دزادرپب مالّسلا 

درکیم دییأت  ار  نآ  تّدشب  مالّسلا  هیلع  یلع  هدرک و  عضو  رمع  هک  ینوناق  همادا  هب  تبسن  ار  نایرصب  مالّسلا و  هیلع  نسح  میمصت  ات  دوب 
رب هک  دوب  نیا  داهنـشیپ  نیا  زا  وا  یناهنپ  هزیگنا  و  تسنادیم . نیمزرـس  نآ  ناحتاف  هب  قلعتم  ار  هدش  حتف  ياهنیمزرـس  ءیف  رمع  دـیامزایب .
هک ینازیم  هب  ار ، دوـخ  يررقم  هـک  دزاـس  یماـظن  ياهرهـش  هـب  دودـحم  یقح  ار  نآ  دـنک و  دـیکأت  جارخ  رب  تموـکح  يراـصحنا  قـح 

هدرک داهنـشیپ  دوخ  هک  یحلـص  دادرارق  رد  دوب و  هاگآ  وا  ّتین  نیا  زا  الماک  مالّـسلا  هیلع  نسح  دننک . تفایرد  دنکیم ، نییعت  تموکح 
نآ دشاب  هداتـسرف  ناریا  هب  هنیدـم  زا  ار  ینالماع  وا  هک  رظن  نیا  و  تساوخن . دوخ  يارب  یلام  چـیه  تفریذـپن و  ار  هیواعم  فراعت  نیا  دوب 

. تسا ینتفریذپان  الماک  دنکیمن  یهارمه  وا  اب  جراوخ  اب  هیواعم  گنج  رد  هک  دوب  هدرک  نایب  هدرپیب  هکنآ  زا  سپ  مه 
چیه هـک  یتروـص  رد  دتـسرفب  مالّـسلا  هـیلع  نـسح  يارب  مـهرد  اـی 2000000  غـلبم 1000000  هناـیلاس  هیواـعم  هک  تـسین  یندرک  رواـب 

اب درکیم و  يراکمه  وا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طبس  رگا  دوب . هتفریذپن  ار  وا  داهنشیپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  تشادن و  وا  اب  يدادرارق 
اّما دزادرپب . وا  هب  ياهناهاش  يرمتـسم  هیواعم  تشاد  لامتحا  درکیم  دییأت  ار  وا  تموکح  تیعورـشم  شدـهعیلو  زا  دوخ  حیرـص  تیامح 
نوخ نتخیر  زا  يریگوـلج  يارب  هک  وا  یگـشیمه  نانخـس  دـش و  هاـگآ  هنیدـم  رد  يریگهشوـگ  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  میمـصت  زا  نوـچ 

مالّـسلا هیلع  نسح  زا  یـسولپاچ  هب  ياهقالع  رگید  تسنادیم ، رترب  تفالخ  يارب  ار  هیواعم  هک  نآ  يارب  هن  هدرک  يریگهرانک  ناناملـسم 
دنکیم هئطوت  تموکح  ینوگنرس  يارب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  هیـضق  نیا  یحیولت  نایب  اب  ماش  رد  هیواعم  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  تشادن .

وبا لآ  نایعیـش  زا  صمح و  مدرم  زا  یمرـضح  ریفن  نب  ریبج  نب  نمحرلا  دـبع  راتفگ  رد  نایب  نیا  دـندرک . زاغآ  ار  وا  هیلع  یتاـغیلبت  هلمح 
سکعنم نایفس 

______________________________
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ص 47. ج 3 ، باسنا ، يرذالب  ( 1)
ص:450  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

مالّـسلا هیلع  نسح  يراد » تفالخ  دصق  وت  دنیوگیم  مدرم  : » تفگ درک و  شنزرـس  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  مردپ  دیوگیم  هک  « 1 ، » تسا
يارب نم  دنگنجب و  مگنجب  هک  ره  اب  دننک و  حلص  منک  حلـص  هک  ره  اب  دندوب  رـضاح  نانآ  دوب ، نم  تسد  رد  برع  ياههمجمج  دومرف :

«2 « .»؟ مبای تسد  نآ  هب  مهاوخیم  زاجح  مدرم  کمک  اب  نونکا  ایآ  مدرک . اهر  ار  نآ  ادخ  يدونشوخ 
ندرک مکحم  يارب  درک ، دـهاوخن  یقالخا  ینابیتشپ  يوما  ماـظن  تیعورـشم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  طبـس  تسنادیم  هک  هیواـعم 

جاودزا مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هویب  هماما ، وا  هون  اب  درک  یعـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نادناخ  اب  يدـنواشیوخ  ياههتـشر 
. دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  گرزب  رتخد  بنیز  شردام  سمـش و  دبع  نب  يزعلا  دبع  نب  عیبر  نب  صاعلا  یبا  رتخد  هماما  دنک .

. دش طسوالا  دمحم  مان  هب  يدنزرف  بحاص  وا  زا  درک و  جاودزا  وا  اب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تلحر  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  « 3»
ناورم هب  هیواعم  درب . هنیدم  هب  دوخ  اب  ار  وا  عیبر  نب  ۀثراح  نب  زرحم  نب  نمحرلا  دبع  هماما ، يومع  رسپ  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  زا  سپ 

جاودزا يریما  اب  هک  دوب  زیگناترفن  رایـسب  هماما  يارب  اّما  دـنک . يراگتـساوخ  وا  يارب  ار  هماما  هک  داد  روتـسد  هنیدـم  رادـنامرف  مکح  نب 
ثراح نب  لفون  نب  ةریغم  هب  ار  جاودزا  نیا  دروم  رد  يریگمیمـصت  قح  وا  دهدیم . مانـشد  انلع  ار  شدنزرف  ردپ  دیهـش و  رهوش  هک  دنک 

هدش نئمطم  هک  هریغم  درک . راذگاو  دوب  هفوک  مکاح  مالّـسلا  هیلع  نسح  فرط  زا  هاتوک  یتدم  هک  مشاه  ینب  نادناخ  زا  بلطملا  دبع  نب 
نیا ناورم  داد . رارق  وا  رهم  مهرد  غلبم 400  درک و  جاودزا  وا  اب  دوخ  تسا  هدراذگ  زاب  الماک  رـسمه  باختنا  يارب  ار  وا  تسد  هماما  دوب 

يرهوش دوخ  يارب  دـناوتیم  يرگید  سک  ره  زا  رتهب  وا  نوچ  دراذـگاو و  دوخ  هب  ار  وا  داد  روتـسد  ناورم  هب  وا  داد و  هیواـعم  هب  ار  ربخ 
هریغم و درک . دیعبت  هنیدم  یکیدزن  رد  ارفصلا  يداو  هب  ار  وا  ادعب  تسناد و  وا  یشیدنادب  زا  یکاح  ار  هریغم  راتفر  هفیلخ  اّما  دنک . باختنا 

«4 . » دنتشاذگ یقاب  دوخ  زا  ییحی  مان  هب  يرسپ  دنتشذگرد و  دیعبت  رد  ود  ره  ربمایپ  هون 
مالّـسلا و هیلع  یلع  تداهـش  زا  دـعب  هـک  دوـب  بلاـط  یبا  نـب  رفعج  نـب  هللا  دـبع  تـشاد  یبیـصن  هیواـعم  ياـیاطع  زا  هـک  ییمـشاه  اـهنت 

. دوب هدرک  اهر  ار  یسایس  ياهفده  مامت  مالّسلا  هیلع  نسح  يریگهرانک 
______________________________

.178 ، 147 ص 145 - ياهفشاکم » ياهییوگشیپ  ، » گنولدام ( 1)
. زاجح نازب )  ) سایتأ رگید  یتیاور  هب  و  ص 49 ؛ ج 3 ، باسنا ، يرذالب  ( 2)

. تشذگرد یکدوک  رد  هک  دش  یلع  مان  هب  يدنزرف  بحاص  وا  زا  دوب و  بنیز  هلاخ  رسپ  عیبر  نب  صاعلا  وبا  ( 3)
ص 400. ج 1 ، باسنا ، يرذالب  ( 4)

ص:451  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تفایض و رد  ار  غلبم  نیا  وا  تخادرپیم . رفعج  نب  هللا  دبع  هب  مهرد  غلبم 1000000  هنالاس  وا  تفریم و  هیواعم  ندید  هب  الومعم  هللا  دبع 
هب یفازگ  غـلبم  نینچ  هناـبلطواد  تخادرپ  يارب  هیواـعم  هزیگنا  « 1 . » درکیم فرـص  هنیدم  نایّنغم  ناگدـنناوخ و  نارعاش و  هب  هلـص  نداد 

ار هللا  دـبع  شرـسپ  سابع و  هک  دوب  رمع  هزیگنا  هیبش  يرتهنایـشان  تروص  هب  تشادـن ، وا  هب  تبـسن  يدـهعت  چـیه  هک  مشاه  ینب  زا  یکی 
ریاس اب  راتفر  دـننامه  تسرد  دوب  نایمـشاه  لوبق  دروم  رورـس  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  وا  راـتفر  هک  یلاـح  رد  درکیم  شیاتـس  میرکت و 
سرد سلاجم  سابع  نبا  دننام  هن  تشاد و  یسایس  یناوریپ  هن  هک  رفعج  نب  هللا  دبع  دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رابک  باحـصا 

هک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يدنواشیوخ  زا  دوب  يریوصت  وا  هکلب  تفریمن . رامـش  هب  يوما  ماظن  يارب  يدیدهت  تموکح ، دض  ینید 
نارذـگشوخ و رابودـنبیب ، یمدرم  نانآ  هک  دـنامهفب  مدرم  هب  تساوخیم  وا  تیاهن  رد  دـنک . میـسرت  مدرم  يارب  دوب  ددـصرد  هیواـعم 

. تسا هوکش  اب  نادناخ  نیا  ینادراک  ریبدت و  دنمزاین  رما  نیا  هکلب  دنرادن ، ار  تموکح  يدج  رما  یگتسیاش  دنتسه و  هرابنز 
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لقن ار  نآ  يربط  هک  دوشیم  نشور  هیواعم  مالّسلا و  هیلع  نسح  نیب  يوگتفگ  زا  يرهز  تسردان  تیاور  نیا  زا  نایوما  تاغیلبت  نیاربانب 
دوخ يارب  هیواعم  زا  دناوتیم  هچنآ  تساوخیم  مالّـسلا  هیلع  نسح  دیوگیم  يرهز  تسا . هداد  حیجرت  نایفوک  تیاور  رب  ار  نآ  هدرک و 

هک درک  نیعم  یطیارـش  تشون و  همان  هیواعم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  لوا  يرهز  تیاور  ربانب  « 2 . » دریذپب ار  هیواعم  طیارـش  هاگنآ  دریگب و 
نآ زا  شیپ  وا  هک  دیـسر  هیواـعم  تسد  هب  یتـقو  هماـن  نیا  دوشیم . عیطم  مالّـسلا  هیلع  نسح  دـنک  دـهعت  ار  نآ  هیواـعم  هک  یتروـص  رد 
هچ ره  ماهدز  رهم  ار  نآ  ریز  هک  هماـن  نیا  رد  : » دوب هتـشون  هدز و  رهم  ار  نآ  ریز  هک  دوب  هداتـسرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  يارب  دـیپس  ياهماـن 

نسح یلوا  همان  هیواعم  درک . اضاقت  وا  زا  دوب  هتساوخ  البق  هک  ییاهزیچ  ربارب  دنچ  مالّسلا  هیلع  نسح  دوش ». ماجنا  هک  سیونب  یهاوخیم 
ثحب مه  اب  تسا  ربتعم  همان  ود  زا  کی  مادک  هکنیا  دروم  رد  دندرک  تاقالم  مه  اب  ود  نیا  یتقو  دوب . هتشاد  هاگن  دوخ  دزن  ار  مالّسلا  هیلع 

«3 . » درکن لمع  دوخ  تادهعت  زا  کی  چیه  هب  دوب  هعزانم  نیا  رگید  فرط  هک  هیواعم  ماجنارس  دندرک و 
______________________________

.22 ص 18 - تایمشاه » ، » گنولدام ( 1)
ص 3. ج 2 ، يربط ، ( 2)

هیواعم زا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  هن  دعـس ، نب  سیق  هک  دـنکیم  لـقن  ناـیوما  يارب  غیلبت  رد  نینچمه  يرهز  . 6 ص 5 - ناـمه ، ( 3)
ار هچنآ  هیواعم  تساوخن و  یلام  دوخ  يارب  اما  تساوخ  ناما  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  يارب  دوخ و  يارب 

ص:452  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ناهابور اـی  وا ، يوما  ناراداوه  هیواـعم و  وا  هک  یلاـح  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  طبـس  هب  تسا  ياهناـحیقو  يارتفا  يرهز  ناتـساد 

دوخ تادهعت  زا  کی  چیه  هیواعم  هک  دنکیم  دیکأت  همانتقفاوم  ود  ره  دـییأت  دوجو  اب  وا  تروص  ره  رد  دـنکیم . فصو  هیهاد  ار  راّکم ،
. دادن ماجنا  ار 

ینانز قالط  جاودزا و  فرـص  ار  دوخ  رمع  تورث و  مامت  هک  تخاس  نارتوهـش  ياهرهچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  زا  زین  ياهناضرغم  تایاور 
. درک عیسو  ییارسمرح  لیکشت  رامشیب و 

ار نآ  ربتعم  تایاور  هک  وا  نانز  دادعت  درادن . ینادنچ  رابتعا  کی  چیه  دـنکیم  دـییأت  ار  هراگنا  نیا  هک  ياهنامـصخ  ياهناسفا و  تایاور 
لاوما تاقدص و  لماش  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  لاوما  ثراو  مالّسلا  هیلع  نسح  « 1 . » دوب رتمک  يوما  نامثع  نانز  دادعت  زا  دنکیم  دییأت 
يدرم وا  هجیتـن  رد  « 2 . » دوب هدـنادرگزاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سابع و  هب  ار  اـهنآ  رمع  دـشیم و  زین  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

، دوب ناشناثراو  تسد  رد  تورث  نیا  نونکا  هک  ریبز ، هحلط و  دننام  گرزب  یباحـص  دنچ  لاوما  اب  وا  تورث  دنچ  ره  دوب ، دـنمتورث  الماک 
دوب شیرق  گرزب  نأش  روخ  رد  هک  ار  يررقم  نیرتشیب  رمع  يایاطع  ناوید  زا  وا  نیا  رب  هوـالع  درکیمن . يربارب  يوما  ناریما  لاوما  اـب  و 

نافیدرمه زا  رتشیب  زین  نانز  هب  وا  هقالع  دـشاب . هتـشاد  يدنمهوکـش  یگدـنز  هیواعم  یلام  کمک  نودـب  تسناوتیم  درکیم و  تفاـیرد 
. دوبن يداع  مدرم  بلغا  زا  رتمک  دوخ و 

لاس 49 رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  طبـس  تداهـش  ماـگنه  رد  هک  « 3  » مالّـسلا هیلع  نسح  ندرک  مومـسم  تیهام  هیجوت  رد  نیارباـنب 
نایب یعبطخوش  اب  سنمال  دنکیم و  دای  نآ  زا  یلاحشوخ  اب  هیواعم 

______________________________

(. ص 8 نامه ، . ) درک دهعت  دوب  هتساوخ  سیق 
فراعملا ةرئاد  رد  مالّـسلا  هیلع  نسحلا »  » هلاقم لـیذ  يری  هلاو  اـیچو  تسویپ 4 . كر : مالّـسلا  هیلع  نسح  نادـنزرف  ناـنز و  دروم  رد  ( 1)

درک و جاودزا  يرایسب  نانز  اب  هتـشذگ  دننام  هنیدم  هب  نتفر  زا  دعب  وا   » دسیونیم هتـسناد و  تقیقح  کی  ار  هناسفا  نیا  مود ) عبط   ) مالـسا
یگدنز نیا  زا  یسک  ارهاظ  اما  تفرگ . هعتم  ای 400  نز و 300  ای 70  وا 60  تفرگ . قالطم  بقل  ررکم  ياـهقالط  جاودزا و  نیا  تلع  هب 
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نامز ات  تشگزاب و  هنیدم  هب  نسح  : » دسیونیم ملاه  تسا . ینعمیب  چوپ و  الماک  ماقرا  نیا  تسا ». هدرکن  یشهوکن  ینارتوهـش  اب  هارمه 
دالوا ترثک  تاجوز و  ددـعت  دـنهدیم  ربخ  نآ  زا  ددـعتم  ذـخأم  عبانم و  هک  يزراـب  دروم  اـهنت  دوب . دـنمهرهب  يداـیز  تورث  زا  شتلحر 

قبط مقر  نیا  دوب . رتخد  رسپ و 6  ای 8  ياراد 7  مالّسلا  هیلع  نسح  ربتعم  تایاور  قبط  ص 20 .) بالقنا ، بهذم و  عیشت : مالسا  .« ) تسوا
. دوبن ناورم  ای  نامثع و  نادنزرف  زا  شیب  دوب و  يداع  یمقر  مالسا  زا  دعب  لبق و  شیرق  فارشا  ياههداوناخ  لومعم 

نسح نب  نسح  وا  رگید  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تاقدص  یلوتم  نسح  نب  دیز  مالّـسلا  هیلع  نسح  رـسپ  نیرتگرزب  ( 2)
(. ص 46 بسن ، يریبز ، 178 ؛ ص 176 ، داشرا ، دیفم ،  ) دوب مالّسلا  هیلع  یلع  تاقدص  یلوتم 

.154 ص 147 - هیواعم ، ( 3)
ص:453  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هدوهیب الماک  ینخـس  دوب » هتخادنا  تمحز  هب  ار  هیواعم  یلام  هاگتـسد  مالّـسلا  هیلع  نسح  یناگدنز  ياهزور  ندش  ینالوط   » هک دـنکیم 
هیواعم تشاد و  رارق  دیزی  يدهعتیالو  هار  رس  رب  هک  دوب  يدس  نتسکش  هطساوب  مالّسلا  هیلع  نسح  تداهش  زا  هیواعم  يداش  « 1 . » تسا

سپ يادوس  دوبن و  هیواعم  يارب  لعفلاب  يرطخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  تسا  تسرد  درادرب . هار  رـس  زا  ار  عنام  نیا  دیـشوکیم  هناقاتـشم 
دای زا  زونه  دندوب  باذع  جنر و  رد  نایوما  زیگناهقرفت  یگماکدوخ  زا  هک  نایضاران  زا  يرایـسب  اّما  « 2  » تشادن رس  رد  ار  تفالخ  نتفرگ 

هب طورشم  ار  ینیشناج  رما  مالّسلا  هیلع  نسح  هتخانـش و  تیمـسر  هب  دوخ  زا  دعب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ینیـشناج  هیواعم  هک  دندوب  هدربن 
تـسد هب  هیواعم و  کیرحت  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دـنکیم  دـییأت  ار  یتایاور  تحـص  طیارـش  عاضوا و  نیا  تسا . هتـسناد  اروش  يأر 

ناخروم هکلب  تسین  هعیـش  لوبق  دروم  طقف  دـناهتفگ  هک  هنوگنآ  تایاور  نیا  دـش . مومـسم  « 3  » سیق نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  شرـسمه 
رکب وبأ  زا  « 4 . » دننکیم دییأت  ار  نآ  زین  يدع  نب  مثیه  يرذالب و  هّبش ، نب  رمع  ینیادم ، يدقاو ، دننام  یّنس 

______________________________

اب شدادرارق  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  ار  یغلبم  دـهدب . دوـخ  هتفگ  هـب  یبیرفرهاـظ  تروـص  هـکنآ  يارب  سنمـال  ص 153 . ناـمه ، ( 1)
هدرک لقن  نآ  زا  وا  هک  يذـخآم  تسا . هدرک  رکذ  ناریا  جارخ  زا  یـشخب  هفاضا  هب  مهرد  تفرگ 5000000  وا  زا  درک و  داهنـشیپ  هیواعم 
مامت هب  هیواعم  سنمال ، لقن  هب  انب  دربیم . مان  ار  زاوها  جارخ  طقف  دنکیمن و  مهرد  غلبم 5000000  زا  يرکذ  وا  هک  تسا  يرونید  تسا 
دروم نیا  رد  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هب  تبـسن  وا  هنیک  نایوما و  زا  شدیدش  يرادـفرط  مغر  هب  يرونید  درک . افو  شیاههدـعو 

دهاوخیم صاع  ورمع  زا  هدوهیب  هک  تسا  هیواـعم  فصو  رد  تشاددای 3 )  149  ) دنکیم هراشا  نآ  هب  سنمال  هک  ار  یتیاور  دـیوگیمن .
اب ار  وا  تسین  نایهاپـس  يرمتـسم  قوقح و  تخادرپ  زا  شیب  يزیچ  وا  شیپ  دناهدش و  عمج  وا  رب  یقارع  ناریاز  يزاجح و  نایادـگ  نوچ 

. دنک يرای  رصم  جارخ 
هب ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  هنیدـم  رد  يدـع  نب  رجح  نوـچ  هک  دـسریم  رظن  هـب  نـینچ  ناـیوما  رادـفرط  يروـنید  تـیاور  زا  سکع  رب  ( 2)

، ندیل ساکریوگ ، مامتها  هب  لاوطلا ، رابخا  يرونید ، . ) دنیبیم نیگهودنا  هیواعم  اب  دوخ  حلـص  زا  ار  وا  دـناوخیم  ارف  گنج  هب  تشگزاب 
رابخا يرونید ، كر : دوشیمن . طابنتسا  هیواعم  اب  حلـص  يارب  یهودنا  نینچ  يرونید  تیاور  زا  (. ] 234 ص 233 - ج 1 ، ، 1912 - 1888

.[ م ص 267 - ، 1364 نارهت ، ین ، رشن  یناغماد . يودهم  دومحم  رتکد  همجرت  لاوطلا ،
هیواعم زا  مهرد  تفایرد 100000  لباقم  رد  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  نسح  رـسمه  ورمع  نب  لهـس  رتخد  يدـع ، نب  مثیه  تیاور  هب  اـنب  ( 3)
تیاور ص 274 ) ج 3 ، ریس ،  ) یبهذ لقن  رب  انب  يدقاو ، ص 59 ) ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، . ) درک مومسم  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  دوخ  رهوش 
مالّـسلا هیلع  نسح  هب  ار  مس  هب  هدوـلآ  یتبرـش  هیواـعم  کـیرحت  هب  نسح  ناراکتمدـخ  زا  یکی  شناـیوار  زا  یکی  ربـخ  رب  اـنب  هـک  هدرک 

. دیناروخ
روتـسد ناورم  هب  هیواعم  مالّـسلا  هیلع  نسح  تداهـش  زا  لبق  تسرد  هک  نومـضم  نیا  هب  دنکیم  لقن  نایوما  رادفرط  نایوار  زا  هناوع  ( 4)
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. دنکیم نینچ  ناورم  دزاس و  هاگآ  نآ  زا  ار  وا  هلصافالب  دتفا  قافتا  هعقاو  نیا  نوچ  هک  دهدیم 
رد هیواعم  هک  تسا  نیا  يوار  رظن  ارهاظ  دنکیم . ریگلفاغ  ار  وا  سابع  نبا  يارب  ربخ  نیا  لقن  اب  هیواعم 

ص:454  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هیلع نسح  هک  هدـش  تیاور  ینـس ، یندـم  فورعم  ناـیوار  زا  ریبز  نب  ةورع  زا  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ناـگداون  زا  رمع ، نـب  صفح  نـب 

هیواعم ار  ود  ره  دـندوب  دـقتعم  مدرم  دـنتفر و  ایند  زا  زور  دـنچ  هلـصاف  هب  هیواعم  تفالخ  زا  سپ  لاس  هد  صاـقو  یبا  نب  دعـس  مالّـسلا و 
هب هک ، ور  نآ  زا  هکلب  دـندوب . يربتعمان  تایاور  هک  تلع  نیا  هب  هن  هّتبلا  تسا ، هدرکن  لـقن  ار  تاـیاور  نیا  يربط  « 1 . » دوب هدرک  مومسم 
هب هیبأ  نب  دایز  یـسانشزاب  هب  طوبرم  تایاور  لقن  زا  وا  تلع  نیمه  هب  « 2 . » تسنادیم كانرطخ  ماوع  نامیا  يارب  ار  نآ  سنمال ، هدـیقع 

«3 . » تسا هدرک  يراددوخ  هیواعم  عورشمان  ردارب  ناونع 
زا لبق  مالّـسلا  هیلع  نسح  ریبز ، نب  ةورع  لقن  رب  انب  دوش . اپرب  نایوما  نایمـشاه و  نیب  یعازن  دوب  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  نسح  نفد  ماـگنه 
وا دوب  ياهنتف  میب  رگا  و  دننک ؛ نفد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  شدج  رانک  رد  ار  وا  هک  دوب  هدرک  تیـصو  دوخ  هداوناخ  هب  نتـشذگرد 

دش و راک  نیا  عنام  ناورم  دننک ، نفد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رانک  رد  ار  وا  دنتـساوخ  نوچ  دنراپـسب . كاخ  هب  شردام  رانک  رد  ار 
نایمشاه « 4 .« » دوش هدرپس  كاخ  هب  اجنیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  دوش و  نفد  عیقب ) هطقن  نیرترود   ) بکوک ّشح  رد  نامثع  اـیآ  : » تفگ

هب تسد  دوخ و  نارای  اب  یهورگ  ره  دندش ، عمج  نایوما  و 
______________________________

ج 1) ، 1299 هرهاق ، رلوم ، مامتها  هب   ) ءابطالا تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  هعبیـصا ، یبا  نبا  . ) تسا هتـشاد  تسد  مالّـسلا  هیلع  نسح  تداـهش 
ص هیواعم ، . ) دیـشک لوط  هام  ود  مالّـسلا  هیلع  نسح  کلهم  يراـمیب  هک  دـنادیم  يربخ  قفاوم  ار  تیاور  نیا  سنمـال  . 119 ص 118 -

نیتسخن زا  سابع  نبا  دـنک . ریگلفاغ  ار  سابع  نبا  ربخ  نیا  اب  تساوخیم  هیواعم  هک  تسا  هناوع  رظن  ریاـغم  تیاور  نیا  اـّما  (. 153 - 152
. دوب هاگآ  دش  وا  گرم  هب  رجنم  هک  مالّسلا  هیلع  نسح  کلهم  يرامیب  زا  هک  دوب  یناسک 

یبا نب  دعـس  نب  رمع  نب  صفح  نب  هللا  دـبع  نامه  صفح  نب  رکب  وبأ  ص 73 . لتاقم ، جرفلا ، وبا  ص 404 ؛ ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
نیسح هک  دوب  هفوک  نایرکشل  ریما  هیلع ] هللا  ۀنعل   ] دعـس نب  رمع  هون  وا  نیاربانب  ( 189 ص 188 - ج 5 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) تسا صاقو 

. دناسر تداهش  هب  البرک  رد  ار  وا  ناهارمه  مالّسلا و  هیلع  یلع  نب 
ص 149. هیواعم ، سنمال ، ( 2)

ياملع رظن  زا  و  دش . یگرزب  هانگ  بکترم  دوخ  عورشمان  يردارب  هب  دایز  نتفریذپ  اب  هیواعم  ص 76 . برع ، تنطلس  نزواهلو ، كر : ( 3)
. دوب قاحلا  هلأسم  نیمه  هیواعم  لامعا  نیرتروآمرش  زا  یکی  نید 

تحاران ادـیدش  دوب  هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رانک  رد  دوخ  نیـشیپ  ياههفیلخ  اب  نامثع  هکنیا  زا  ناـیناورم  ( 4)
دقرم رانک  رد  درک . دیدزاب  هنیدم  دجـسم  زا  دوخ  تفالخ  نامز  رد  کلملا ] دـبع  نب   ] دـیلو هک  هدـش  لقن  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  زا  دـندوب .

ریما هک  دیسرپ  سپس  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رانک  رد  رمع  رکب و  وبأ  ربق  ایآ  هک  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح 
تفگ دنک ، جراخ  اجنآ  زا  ار  رمع  رکب و  وبأ  دسج  دراد  دصق  وا  درک  نامگ  هک  هنیدم  مکاح  تسا ؟ هدـش  نفد  اجک  رد  نامثع  نینمؤملا 

ص 113- هنیدـم ، خـیرات  هبـش ، نبا  . ) درک ادـیپ  شمارآ  هفیلخ  تسا و  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  بوشآ  نامز  رد  هدیـسر و  لـتق  هب  ناـمثع 
(. 114

ص:455  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نفد عنام  وت  ایآ  : » دیـسرپ ناورم  زا  دوب  هتفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادـناخ  بناج  ناـمز  نیا  رد  هک  هریره  وبا  دـندرب . ریـشمش 

نیـسح شردارب  وا و  هرابرد  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هکنآ  لاح  يوشیم و  ناکم  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح 
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وت و زا  ریغ  ار  ثیدح  نیا  رگا  رادب . ام  زا  تسد  تفگ  ناورم  دنتشهب »؟ لها  بابش ) ادیس   ) ناناوج رورس  ود  نیا  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع 
رد نم  هک  تسا  تسرد   » تفگ هریره  وبا  يدروآ . مالـسا  ربیخ  حتف  زور  رد  وت  تفریم . نیب  زا  درکیمن  ظفح  یـسک  يردخ  دیعـس  وبا 

ادـخ لوسر  بوبحم  یـسک  هچ  منادیم  مدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مزالم  هشیمه  نامز  نآ  زا  اّما  مدروآ  مالـسا  ربیخ  زور 
ار اهحالس  نادرم و  هشیاع  نوچ  درک ». تنعل  ار  یـسک  هچ  اعد و  ار  یـسک  هچ  منادیم  دوب و  وا  روفنم  یـسک  هچ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
هب هیفنح  نب  دـمحم  دوش ». نفد  اجنیا  رد  یـسک  مهدیمن  هزاجا  و  تسا »*« . نم  لاـم  هناـخ  نیا  : » تفگ دوش و  اـپرب  ياهنتف  دیـسرت  دـید 

نیا يارب  رگا  یتح  میدرکیم  نفد  اجنیا  رد  ار  وا  ام  دوش  نفد  اجنیا  رد  هک  دوب  هدرک  تیصو  وا  رگا   » تفگ مالّسلا  هیلع  نیـسح  شردارب 
. میتخابیم ناج  راک 

ار مالّسلا  هیلع  نسح  سپ  ینیبیم »؟ هچنآ  زا  رتگرزب  ياهنتف  هچ  دشابن و  ياهنتف  میب  رگا  هک  هدرک  نیا  هب  طورـشم  ار  دوخ  تیـصو  وا  اّما 
«1 . » دندرپس كاخ  هب  عیقب  ناتسروگ  رد 

نوخ هک  يدوب  وت  تفگ  وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسویپ . مالّـسلا  هیلع  نسح  هزانج  ناگدننکعییـشت  فص  هب  ماگنه  نیا  رد  ناورم 
ناورم یشکیم . شود  هب  ار  شاهزانج  نونکا  يدرک و  وا  لد  هب 

______________________________

هک تسا  هدینـش  ادخ  لوسر  زا  تفگ  رکب  وبأ  دندرک  بلط  ار  ربمایپ  ثاریم  سابع  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  یتقو  هشیاع  زا  یتیاور  قباطم  * 
تشادن و هناخ  رد  یمهـس  وا  تفگیم  تسار  تیاور  نیا  لقن  رد  هشیاع  رگا  تسا ». هقدـص  دـنامب  ام  زا  هچ  ره  میراذـگیمن و  ثرا  ام  »

هناخ نآ  زا  وا  مهس  دوب و  همطاف  نادنزرف  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  هب  قلعتم  هناخ  تفگیم  غورد  رگا  دوب و  ارقف  هب  قلعتم  هقدص و  نآ  همه 
صاصتخا دوخ  هب  رمع  وا  قیفر  رکب و  وبأ  شردـپ  البق  مه  ار  رادـقم  نیا  زا  شیب  هک  ( 1 نمث 8 / زا   1 عست 9 / ینعی   ) دوبن  1 زا 72 / شیب 

(. 62 لیذ ص 61 - ج 3  باسنا ، يرذالب ، : ) كر دوب . بوشآ  زا  يریگولج  رطاخب  طقف  مشاه  ینب  تشذگ  دندوب و  هداد 
هنایفخم ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  . 14 - 13 ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  62 ؛ ص 60 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)

هب هتـسویپ  هک  دـش  هدرپس  كاخ  هب  شاهناـخ  رد  وا  تاـیاور  یـضعب  رب  اـنب  دوب . فـالتخا  وا  نفد  لـحم  دروم  رد  دوب  هدرک  نفد  بش  رد 
هدرک تیصو  مالّـسلا  هیلع  نسح  رگید  یتیاور  قبط  (. 108 ص 106 - هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا   ) دش یبنلا  دجـسم  وزج  ادعب  دوب و  دجـسم 

هک داد  روتـسد  وا  درک و  هاگآ  تیـصو  نیا  زا  ار  هیواعم  ناورم  دنراپـس . كاـخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  راـنک  ار  وا  هک  دوب 
هب ربخ  نیا  نوچ  دـندرک . يریگولج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رانک  رد  ناـمثع  نفد  زا  هک  هنوگناـمه  دریگب  ار  راـک  نیا  ولج  تّدـشب 
راک نیا  نم  هزانج  رانک  رد  دیهاوخیم  ایآ  مدرکیم . يرود  يزیرنوخ  گنج و  زا  مدوخ  یگدنز  رد  نم  دومرف  دیسر  مالّسلا  هیلع  نسح 

(. ص 62 ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( ؟ دینکب ار 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربق  رانک  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  نفد  زا  هک  درک  کیرحت  ار  نایوما  هشیاـع  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  رگید  یتیاور 

(. ص 75 لتاقم ، جرفلا ، وبا  . ) دننک يریگولج  هلآ 
ص:456  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زامن وا  رب  يوما  مکاح  صاع  نب  دیعس  سپـس  « 1 .« » تشاد يربارب  اههوک  اب  شايرابدرب  ملح و  هک  مدرکیم  نانچ  یـسک  اـب  نم   » تفگ
. »*« دناوخ

نیا دوب . دـهاوخ  مشاه  ینب  رورـس  یـسک  هچ  نونکا  تسنادیمن  نوچ  دـش ، هتفـشآ  یمک  مالّـسلا  هیلع  نسح  تداهـش  زا  هیواعم  يداـش 
رازآ ار  وا  دوـش  بلطحلـص  ریذـپشزاس و  مالّـسلا  هیلع  نسح  نیـشناج  تسا  نکمم  سانـشعقوم  هشیپتسایـس و  ساـبع  نبا  هک  هشیدـنا 
هارمه ار  یفئاط  لسع  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  تسا  بیجع   » تفگ درک و  تاقالم  هکم  رد  ار  سابع  نبا  جح  ماگنه  یتیاور  هب  انب  دادیم .

دهاوخن ریخأت  هب  وت  لجا  تشذـگرد ، مالّـسلا  هیلع  نسح  رگا   » داد باوج  سابع  نبا  تشذـگرد .» نآ  زا  دیـشون و  بش »**«  رد  بآ  اب 
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هفیلخ تسا و  هدز  یکانرطخ  میمصت  ماجنا  هب  تسد  وا  هک  دیمهف  سابع  نبا  یتسه ». دوخ  مدرم  رورـس  نونکا  وت  و   » تفگ هیواعم  داتفا ».
نبا هیواعم  نوچ  رگید  یتیاور  هب  اـنب  « 2 .« » متسین رورس  نم  تسا  هدنز  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  وبا  هک  ینامز  ات   » تخاس نئمطم  ار 
رود وت  زا  ار  هودـنا  مغ و  ادـخ  ساـبع ! نبا   » دوزفا تفگ و  تیلـست  وا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  تداهـش  درک  تاـقالم  هکم  رد  ار  ساـبع 

روتسد هیواعم  دناسریمن ؟ نم  يارب  یمغ  درادیم  هدنز  ار  وت  دنوادخ  ات  نانمؤم  ریما  يا   » تفگ سابع  نبا  اءوس .» هللا  كءوسی  ال  درادب ؛
رانک ایند » نیا  درم   » اـب هنوگچ  هک  دوب  هتخومآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يومع  رـسپ  « 3 . » دـنهدب سابع  نبا  هب  مهرد  داد 1000000 

. دهد همادا  نآرق  زا  دوخ  ریسفت  سرد  هب  دیایب و 
ماما هب  ور  وا  درک . تعیب  هیواعم  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  روضح  رد  هدابع  نب  دعس  نب  سیق 

______________________________

.76 ص 75 - لتاقم ، جرفلا ، وبا  67 ؛ ص 66 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
هزانج رب  هک  زین  هعیش  تادقتعم  اب  هدشن و  هدید  هعیش  ثیداحا  ریاس  رد  شریظن  هک  تسا  یثیدح  نیا  : » دیوگیم لتاقم  یـسراف  مجرتم  * 

.« ملعا هللا  و  مینک . هیقت  رب  لـمح  ار  نآ  هک  دوبن  راـک  رد  مه  ياهّیقت  درادـن و  تقفاوـم  دـناوخیمن  زاـمن  یـسک  وا  زا  سپ  ماـما  زج  ماـما 
(. 73 ص 72 - ات ، یب  نارهت ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت  نییبلاطلا  لتاقم  )

یبآ ار  نآ  هدــناوخ و  هـمور » اــم   » ار هـحور » اــم   » تــیاور نــیا  لــیذ  تشادداــی  هــب  هّجوــت  نودــب  باــتک  یــسیلگنا  هدنــسیون  ** 
. تسا هتفگ  نینچ  هلمج  نیا  لیذ  رد  یتشاددای  رد  فارشالا  باسنا  باتک  راتـساریو  یلو  تسا  هدرک  همجرت   " retaweulg" هدنبسچ
. ادج يوق  فیحـصتلا  لامتحا  و  یلاتلا . یف  اذک  ءاسم و  هیـشع و  يأ  ۀـحور » ءامب  : » لصالا ةزمهلا و  هنم  فذـح  هلعل  و  هخـسنلا ، یف  اذـک 

هداد حیضوت  یقرواپ  رد  هتشون و  همور » ءامب  ۀّلع  برـش  ( » ص 11 ج 16 ، حرش ،  ) دیدحلا یبا  نبا  ص 63  ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، كر :
«. همورب ءامب  »

.63 ص 62 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
ص 11. ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  64 ؛ - 63 نامه ، ( 3)

ص:457  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
تماق دنلب  يدرم  هک  سیق ، يارب  سپ  يرآ . دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  تسا و  دازآ  وا  تعیب  زا  ایآ  هک  دیـسرپ  درک و  مالّـسلا  هیلع  نسح 
يوناز يور  ار  دوخ  تسد  یلو  يرآ  تفگ  وا  ینکیم ؟ تعیب  ایآ  سیق  دیـسرپ  وا  زا  هفیلخ  دـندراذگ . یتخت  هیواعم  تخت  ولج  رد  دوب ،

، دوـب هدرکن  دـنلب  ار  نآ  هک  سیق ، تـسد  رب  تـسد  دـش و  مـخ  شتخت  يور  زا  هـفیلخ  درکن . زارد  هیواـعم  فرط  هـب  دراذـگ و  شیوـخ 
اـی 60 لاـس 59  رد  هیواـعم  تموـکح  هرود  رخاوا  رد  درک و  راـیتخا  ینیــشنهشوگ  اـجنآ  رد  تـشگرب و  هنیدــم  هـب  سیق  « 1 . » تشاذگ

دوب هدرک  تموکح  رـصم  رب  يدـنمدرخ  تریـصب و  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـمز  رد  هک  يدوهی » رـسپ  يدوهی   » رد هیواـعم  « 2 . » تشذگرد
، دـنک يریگهرهب  نانآ  قافن  زا  دـنک و  راهم  ار  ایاعر  هنامحریب  ات  دوش  هدـیرخ  یناسآ  هب  تسناوتیم  هک  دایز  دـیدیمن . ياهدـیاف  ارهاظ 

هملسم نب  دمحم  هک  یتشونرس  زا  تسناوت  سیق  اّما  دومنیم . رتبـسانم  وا  يارب  دوب ، هدرک  ار  راک  نیا  یلع  يارب  مه  رتشیپ  هک  هنوگنامه 
. دزیرگب دیسر  لتق  هب  یماش  یلتاق  تسد  هب  دش و  نآ  راتفرگ  وا ، ریذپانداسف  يرهشمه  »*« 

، گـنرین هوشر ، لـیبق  زا  يراـک  ره  هب  گـنردیب  دوخ  تموکح  نارود  رد  دوـب  هدـش  یمالـسا  ناـهج  قـلطم  مکاـح  نوـنکا  هک  هیواـعم 
ماکحتـسا ار  شاهدیدنـسپان  رـسپ  ینیـشناج  دـنکفا و  هجنپ  تردـق  لوپ و  رب  ات  دزیم  تسد  راتـشک  تشحو و  بعر و  داجیا  ییوگروز ،

. دشخب
رهم نآ  رب  اـت  داد  رارق  زیوآتسد  ار  ناـمثع  موـلظم  هفیلخ  زا  یهاوـخنوخ  ياـعدا  دوـب ، هرهبیب  یمالـسا  تیعورـشم  زا  هک  وا  تموـکح 
رمع هک  دعب  لاس  ات 60  دمآرد و  يرورض  یفرع  تروص  هب  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  نداد  مانـشد  دنزب . تیعورـشم 
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هفرع زور  رد  هک  دنتسنادیم  ّتنس  افلخ  جح  مسارم  رد  تشاد . همادا  نانچمه  تخادنارب  ار  مسر  نیا  يوما  ياسراپ  هفیلخ  زیزعلا  دبع  نب 
رمع تفالخ  زا  دعب  دنیوگب . ازسان  مالّسلا  هیلع  یلع  هب 

______________________________

ص 72. لتاقم ، جرفلا ، وبا  ص 50 ؛ ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 284. ج 24 ، یفاو ، يدفص ، ، 35 ص 34 - ج 6 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 2)

نامثع لتق  زا  سپ  نوچ  دوب . كوبت  زا  ریغ  رگید  ياهگنج  دـحا و  ردـب و  رد  ناگدننکتکرـش  راصنا و  ناگرزب  زا  هملـسم  نب  دـمحم  * 
مالّـسلا هیلع  یلع  اـب  قارع  هب  نتفر  يارب  مدرم  مومع  درک  قارع  گـنهآ  یلع  هک  هاـگنآ  دـندرک  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  هنیدـم  مدرم 

نب دـمحم  هعقاو  نیا  زا  سپ  يراصنا . هملـسم  نب  دـمحم  باـطخ و  نب  رمع  نب  هللا  دـبع  صاـقو ، یبا  نب  دعـس  رفن : هس  زج  دـندوب  هارمه 
: كر دیـسر . لتق  هب  یماش  يدرم  تسد  هب  هنیدم  رد  دوخ  هناخ  رد  لاس 46  رفص  رد  دیزگ و  نکسم  هذبر  رد  سپس  هنیدم و  رد  هملـسم 

راد توریب  تسفا  پاـچ  يدـلج )  4  ) هباـصالا ینالقـسع ، رجح  نبا  یناـغماد ص 158 ؛ يودـهم  دومحم  همجرت  لاوطلا  راـبخا  يروـنید ،
ج 3 ص 3804. رداص ،

ص:458  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زورما نینمؤملا ، ریما  يا   » تفگ وا  هب  نامثع  هون  دیلو  نب  هللا  دبع  تسـشن ، ربنم  رب  هفرع  زور  رد  هفیلخ  ماشه  هک  یماگنه  زیزعلا ، دبع  نبا 

ییوگازسان يارب  وا  هک  تفگ  ماشه  دنتسنادیم ». بسانم  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) بارت وبا  هب  ییوگازـسان  يارب  ار  نآ  افلخ  هک  تسا  يزور 
تموکح يارب  يرازبا  ناونع  هب  ییوگازـسان  ّتیمها  هب  يوما  یتنطلـس  تموکح  راـمعم  ناورم  « 1 . » تسا هدماین  اجنیا  هب  یسک  مانـشد  ای 

ام رورس  هب  تبسن  سک  چیه  : » دوب هتفگ  یـصوصخ  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هون  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  وا  دوب . فقاو  یبوخب 
وا دییوگیم »؟ ازسان  وا  هب  اهربنم  رد  ارچ  سپ  : » دیسرپ وا  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دوبن ». یلع )  ) امش رورـس  زا  رتورهنایم  نامثع ) )

«2 .« » کلذب ّالا  رمالا  میقتسی  ال  دنامیمن ، رادیاپ  نآ  هب  زج  تموکح   » تفگ باوج  رد 
هب ار  يوما  تموکح  ناهنپ  نافلاخم  راک  نیا  اب  دوب  راودیما  وا  دوب . هیواعم  دوس  هب  هفوک  رد  هژیوب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ینلع  نتفگ  ازـسان 

. دنک بوکرس  ار  نانآ  یگداسب  دروآ و  هنحص 
هیلع یلع  تمذـم  نتفگ و  ازـسان  زا   » داد روتـسد  وا  هب  درک و  هفوـک  مکاـح  ار  هبعـش  نب  ةریغم  لاس 51  يدامج  رد  هیواـعم  هک  یماـگنه 

نک رود  يوگ و  بیع  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نارای  نکم . يراددوخ  وا  يارب  نتساوخ  شزرمآ  نامثع و  رب  نداتسرف  تمحر  زا  زین  مالّسلا و 
، وا دنچ  ره  درک  ارجا  ّتقدب  ار  روتسد  نیا  هریغم  « 3 .« » ونشب ار  ناشنخس  هد و  برقت  يوگ و  شیاتس  ار  نامثع  ناوریپ  ونشم ، ناشنخـس  و 
. تشادن یشوخ  رظن  هیواعم  تنوشخ  لامعا  تسایـس  هب  اّما  دادیم ، حیجرت  ییورایور  رب  ار  یـسایس  ياههئطوت  دوب و  بلطتصرف  يدرم 
دیوگیم و ازسان  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مکاح  هک  دینشیم  هاگره  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  يارب  ییوگنخـس  نوچ  هک  يدع  نب  رجح 
/ ءاسن « ) دیهد تداهش  ادخ  يارب  دیشاب و  اورنامرف  تلادع  هب   » درکیم توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  تساوخیماپب و  دنکیم  شیاتس  نامثع  زا 

همتاخ گنولدام 458  دمحم ، ینیـشناج  تشاذـگیم . دوخ  لاح  هب  ار  وا  سپـس  اّما  تشادیم  رذـحرب  مکاح  مشخ  زا  ار  وا  هریغم  (. 135
هماکدوخ تنطلس  لیکشت  هعماج و  هب  مظن  تشگزاب 

رد وا  دـهد . رییغت  ار  دوخ  تسایـس  هک  دـنک  قیوشت  ار  هیواعم  دوب  هدرک  یعـس  هدوهیب  شردـپ  هنوگچ  هک  دـنکیم  لـقن  هریغم  رـسپ  فر 
وا هب  دوب  هدرک  تولخ  هیواعم  اب  هک  یلاح 

______________________________

ص 116. ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 220. ج 13 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  99 ؛ ص 98 - ج 3 ، یلع ، رکاسع ، نبا  185 ؛ ص 184 - ج 2 ، نامه ، ( 2)
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ص 112. ج 2 ، يربط ، ( 3)
ص:459  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

یهد و ماـجنا  ریخ  راـک  ینک و  يرگداد  تسا  بوخ  هچ  ياهدـش  ریپ  هک  کـنیا  تسا و  هتـشذگ  يرمع  وت  زا  نینمؤـملا ! ریما  يا  تفگ :
هب هک  ینک  تیاعر  ار  ناشیا  يدـنواشیوخ  دـنویپ  يرگنب و  ّتبحم  هدـید  اـب  ینک و  هجوت  مشاـه  ینب  زا  تدوخ  ناردارب  هب  تسا  بساـنم 
وت يارب  شباوث  کین و  مان  هک  تسا  يراک  نیا  یهگنآو  یـشاب  هتـشاد  میب  نآ  زا  هک  تسین  ناشیا  تسد  رد  یتردق  زورما  دنگوس  ادـخ 

دیسر و یهاشداپ  هب  رکب ] وبا   ] یمیت درم  نآ  دنامب ! یقاب  هک  مشاب  هتشاد  دیما  ار  یکین  مان  هچ  تاهیه ! تفگ  خساپ  هیواعم  دنامیم . یقاب 
مه يرکب  وبا  دـیوگیم : یـسک  یهاگ  طقف  دـش . دوبان  مه  وا  کین  مان  دـش  دوبان  هک  نیمه  درک و  تموکح  دـیاب  هک  نانچ  يرگداد  اـب 
مان دش  دوبان  هک  نیمه  دز و  رمک  رب  تمه  نماد  لاس  هد  درک و  شـشوک  تخـس  دش ، هاشداپ  رمع ]  ] يدـع نادـناخ  درم  نآ  سپـس  دوب .

. دش دوبان  وا  کین 
دمحم يور  شیرق  ناکرـشم  هک  یمـسا   ] هشبک یبا  رـسپ  نیا  دروم  رد  هک  نآ  لاـح  و  دوب . مه  يرمع  دـیوگب : یـسک  یهاـگ  هکنیا  رگم 

هچ رگید  نیا  زا  سپ  نیاربانب  هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهشا  : » دوشیم هدز  گناب  راب  جنپ  زور  ره  « 1 [ » دندوب هتشاذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
لقع و زا  شرـسپ  شیپ  هشیمه  هک  هریغم  ندش . نوفدم  رگم  تسین  دنگوس ، ادخ  هب  هن  دـنامیم ؟ هنادواج  کین  راک  مادـک  یقاب و  يراک 

«2 . » تسا مدرم  نیرتدیلپ  نیرترفاک و  وا  هک  درک  فارتعا  نونکا  درکیم  یگتفیش  راهظا  هیواعم  تیارد 
ياهضارتعا یلو  درکن  يراددوخ  نامثع  يارب  رافغتسا  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  ییوگازـسان  زا  لاس 50  رد  شتموکح  نارود  رخآ  ات  هریغم 

ینکیمن و یمادقا  رگبوشآ  درم  نیا  هیلع  ارچ  دنتفگ  وا  هب  شموق  تفرگیم . هدیدان  دـشیم  رتهناخاتـسگ  زور  ره  هک  ار  يدـع  نب  رجح 
تفگ هریغم  دـش . دـهاوخ  نیگمـشخ  وت  هب  تبـسن  دوش  رادربخ  هیواعم  رگا  هک  يزاـسیمن  هاـگآ  ار  وا  ینادرگیمنزاـب . ار  دوخ  تردـق 

رجح تشک . دهاوخ  ار  رجح  دیایب  وا  زا  دعب  هک  يریما 
______________________________

ردام يرهز  فانم  دبع  نب  بهو  تنب  هنمآ  يردام  دج  هلیق  ردپ  یعازخ  بلاغ  نب  زج  مان و  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  مسا  نیا  هک  هشبک  وبا  ( 1)
ص بسن ، يریبز ، . ) دوب هدش  قتشم  دندیتسرپیم  ار  نآ  موق  نیا  هک  يرعش  هراتس  مان  زا  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترـضح 

(. 262 - 261
. تسا یگتخاس  الامتحا  تروص  نیا  هب  ناتـساد  نیا  راکب . نب  ریبز  تایقفوم  زا  لقن  هب   130 ص 129 - ج 5 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 2)

زگره راّکب  نب  ریبز  دیدحلا  یبا  نبا  رظن  زا  دیوگیم ]: هکنآ  زج  تسا  هدرواین  ناتـساد  نیا  ندوب  یگتخاس  يارب  یلیلد  هدنـسیون  هتبلا  ]* 
دوشیم مولعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـیاضف  زا  وا  يریگهراـنک  فارحنا و  وا و  لاوـحا  زا  هک  ناـنچ  نآ  تسین و  هیواـعم  اـب  ینمـشد  هب  مهتم 

. درادن هعیش  دیاقع  اب  مه  یتبسن  هنوگچیه 
ص:460  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ایند نیا  رد  هیواعم  تردق  ظفح  يارب  شرهـش  مدرم  نیرتهب  نوخ  نتخیر  اب  تساوخیمن  هریغم  دنک . نینچ  وا  اب  درادـنپ و  نم  نوچ  ار  وا 
«1 . » دهد داب  رب  ار  دوخ  ترخآ 

. دوب هرصب  مکاح  یتدم  نآ  زا  شیپ  وا  و  دوب ، هتـسب  دوخ  هب  ار  وا  هیواعم  هک  یعورـشمان  ردارب  دش ، وا  نیـشناج  دایز  هریغم  گرم  زا  سپ 
رتشیپ وا  دوصقم . هب  ندیسر  يارب  نتشک  هدامآ  نوناق و  مظن و  ندنادرگزاب  يارب  مّمـصم  دوب  يدرم  تساوخیم  هیواعم  هک  هنوگنامه  وا 
دندوب هتساخرب  یمالسا  تّما  اب  گنج  هب  انلع  نانآ  نوچ  دوب  هیجوت  لباق  اهیزیرنوخ  نیا  اّما  دوب . هتخیر  ار  هرصب  جراوخ  زا  نت  دنچ  نوخ 

. بلطحلص مدرم  یگدنز  يارب  دندوب  يدیدهت  و 
، دندرکیم ییوجبیع  نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  زا  تدـشب  هچ  رگا  تشاد ، راک  رـس و  نانآ  اب  وا  نونکا  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  یفوک  نایعیش 
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ياهیزیرنوخ يارب  دایز  دوب  مزال  نونکا  دندشیم . هدرمش  كانرطخ  یـسک  یگدنز  يارب  هن  دندوب و  هدرک  اپرب  هناحلـسم  یـشروش  هن  اّما 
رد دمایب و  هرصب  زا  باتش  اب  دمآ . تسد  هب  دجسم  رد  وا  نیشناج  هب  ییاههزیرگنـس  باترپ  اب  هناهب  نیا  دبایب . یهیجوت  دوخ  هنارگبوکرس 

. درک دیدهت  زومآتربع  یتازاجم  هب  ار  رجح  ياهبطخ 
ریما دزن  هب  هک  داد  خـساپ  دـندوب  هتفرگ  رب  رد  ار  وا  شنارای  هک  رجح  درواـیب . وا  دزن  ار  رجح  داد  روتـسد  دوخ  ناـنابهگن  رـالاس  هب  سپس 
شیپ ار  لیابق  نارـس  ریما  دندینـش . ار  باوج  نامه  مه  اهنآ  یلو  داتـسرف  ناـنابهگن  رـالاس  هارمه  ار  رفن  دـنچ  داـیز  نآ  زا  سپ  دـیآیمن .

نانمؤم ریما  وا و  هب  تبـسن  هک  دنتخاس  نئمطم  ار  يو  نانآ  رجح . اب  ناتیاهلد  تسا و  نم  اب  ناتیاهمـسج  هک  درک  دیدهت  ار  نانآ  دناوخ و 
داد نامرف  وا  ناهارمه  نانابهگن و  رـالاس  هب  سپـس  دـنزاس . عیطم  ار  دوخ  لـیابق  هک  درک  رومأـم  ار  ناـنآ  وا  دـنرجح ؛ فلاـخم  راداـفو و 
چیه هطرّمعلا ، وبا  زج  هب  و  دندوب ، حالس  نودب  رجح  نایماح  دننک . میلـست  ار  رجح  ات  دنرب  هلمح  نایـشروش  هب  دننکب و  ار  رازاب  ياهنوتس 

ریـشمش دوب ، هدروخ  تبرـض  دوخ  هک  هطرمعلا  وبا  داتفا . ياپ  زا  وا  دـندز و  قمح  نب  ورمع  رـس  رب  ینوتـس  اب  دـنچ  ره  دـشن . هتـشک  سک 
«2 . » داتفارد ور  هب  هک  دز  فیرط  نب  دیزی  رس  هب  دیشک و 

. دربیم هانپ  ياهلحم  هب  ياهلحم  زا  دش و  ناهنپ  یتدم  يارب  تخیرگ و  يدع  نب  رجح 
میلست ار  دوخ  وا  دتسرفب  هیواعم  دزن  يرواد  يارب  ار  وا  هک  تفرگ  ناما  دایز  زا  هکنآ  زا  سپ 

______________________________

.114 ص 113 - ج 2 ، يربط ، ( 1)
.120 ص 114 - نامه ، ( 2)

ص:461  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
درک ینادنز  ار  رجح  وا  شاب . هتـشادن  وفع  دیما  درک  راتفرگ  ام  تسد  هب  ارت  ادخ  هکنآ  زا  سپ  تفگ  دایز  دـمآ  ریما  شیپ  وا  یتقو  درک .
همان هک  درک  راداو  ار  يرعشا  یسوم  وبا  رسپ  هدرب  وبا  هاگنآ  « 1 . » تشکیم ار  وا  گنردیب  دوب  هدادن  ناما  ار  وا  رگا  هک  دروخ  دنگوس  و 

هب هتفگ و  نعل  ار  هفیلخ  هتفرگ و  ییادـج  تعاـمج  زا  هتفر و  رد  هب  تعاـطا  زا  يدـع  نب  رجح  : » دـهد تداهـش  دـسیونب و  يزیمآتـمهت 
هدرک و توعد  هیواعم ، نانمؤم ، ریما  علخ  تعیب و  نتـسکش  هب  ار  اـهنآ  هدروآ و  مهارف  شیوخ  دزن  هب  اـهتعامج  هدـناوخ ، هنتف  گـنج و 
ار نآ  یعونـصم  روـط  هب  ریما  هک  ررـضیب  یـشروش  ءاعلـص .» ةرفک  لـج  زع و  هللااـب  رفک  تسا و  هدـش  لـج  زع و  يادـخ  رکنم  اراکـشآ 

هوالع هک  ییاطخ  اهنت  دش  یفرعم  مالـسا  زا  دادترا  هفیلخ و  نعل  یلخاد و  گنج  هب  توعد  هناحلـسم و  یبوشآ  تروص  هب  دوب  هتخیگنارب 
. دوب گرم  نآ  رفیک  مالسا  عرش  رد  انز  لتق و  رب 

ماجنا ار  دوخ  هفیظو  هک  دناوخارف  ار  لیابق  نارس  فارـشا و  وا  دوبن . یفاک  ریما  رظن  هب  هیحان  راهچ  نارـس  زا  یباصتنا  دهاش  راهچ  ياضما 
. دنداد تداهش  سک  داتفه  دنهد و 

. دوب دوخ  جارخ  هیحان  رد  تشادن و  روضح  هک  دنتشون  ار  یثراح  صاقو  نب  يرس  تداهش 
. درک تمالم  ار  تداهش  لعج  بیذکت و  ار  تداهش  دناهتشون  ار  وا  تداهش  دوب  هدینـش  دوب و  هدادن  تداهـش  هک  یثراح  یناه  نب  حیرش 
رادهزور و رجح  هک  داد  باوج  وا  دندیسرپ و  رجح  هرابرد  تشاد  ّتیمها  رایـسب  ریما  يارب  وا  تداهـش  هک  ثراح  رـسپ  یـضاق  حیرـش  زا 
رب ارم  تداهش  دایز   » تفگ تشون و  هیواعم  هب  ياهمان  یضاق  حیرـش  « 2 . » تشون نادهاش  ءزج  ار  حیرـش  مان  دایز  اّما  تسا . رادهدنزبش 

هرمع جح و  هتـسویپ  دهدیم و  تاکز  دـنکیم و  زامن  يو  هک  تسا  نیا  رجح  هرابرد  نم  تداهـش  هتـشون . وت  يارب  يدـع  نب  رجح  دـض 
هک دایز ، هداتسرف  ود  هب  هفیلخ  تسا ». مارح  شلام  نوخ و  دنکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنکیم و 

______________________________

.« مّربب ار  شندرگ  گرهاش  هک  مراد  هقالع  تخس  ادخ  هب  : » تفگ دایز  هناوع : لقن  هب  . 127 ص 126 - نامه ، ( 1)
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ياههورگ . ) دادیم ماجنا  دوب » گنج  بسانم   » ار هچنآ  طقف  هک  دـنک  یفرعم  هتـسیاش  اـّما  نشخ  يریما  ار  داـیز  دـشوکیم  نزواـهلو  ( 2)
هکنآ زا  سپ  نادهاش  زا  یضعب  هک  ( 59  ) دیوگیم تیاور ، نیا  هصالخ  رکذ  زا  سپ  ( 60 ، 25 مالسا ، ردص  رد  یبهذم  یسایس - فلاخم 

مان هک  دنکیم  فارتعا  دربب  دایز  زا  یمان  هکنآ  نودب  یقرواپ  رد  دـندرک . راکنا  ار  دوخ  تداهـش  دـندوب  هداد  تداهـش  قوش  اب  ادـتبا  رد 
یلعاج ار  دایز  هک  تسا  فنخم ، وبا  وا ، عبنم  زا  راکشآ  يریسفت  ءوس  نیا  دندوب . هتشونن  ناشدوخ  ار  نانآ  زا  يدادعت  لقا  دح  ای  نادهاش 

. دنادیم یقالخا  لوصا  هب  داقتعایب  ثیبخ و 
ص:462  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نوریب امـش  تداهـش  زا  ار  شدوخ  یکی  نیا  نم ، رظن  هب  : » تفگ دندوب ، هدناسر  وا  هب  هنادـنمزوریپ  رهم  هب  رـس  ياهمان  رد  ار  ریما  هماناعدا 
. تفر دوخ  راک  یپ  سپس  « 1 .« » تسا هدرب 

هک هفیلخ - دـناهداد . تداهـش  وا  هیلع  شنانمـشد  طقف  دـنایقاب و  وا  اـب  دوخ  تعیب  رب  شناراـی  وا و  هک  تشون  هیواـعم  هب  نادـنز  زا  رجح 
هب ار  مهتم  هدراهچ  زا  رفن  شش  وا  ماجنارـس  تسا ». رتوگتـسار  رجح  زا  ام  دزن  هب  دایز   » تفگ دوب ، هدش  تباث  وا  رب  دایز  همان  ندوب  یلعج 

تـشه نیا  هب  تفریذپن . رجح  تعافـش  يارب  ار  يدنک  ینوکـس  هریبه  نب  کلام  ياضاقت  اّما  درک . دازآ  ناشیماش  نادنواشیوخ  تعافش 
نانآ زا  نت  شـش  دندرک و  ابا  نانآ  دنوشیم . دازآ  دننک  نعل  ار  وا  دنیوج و  يرازیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  رگا  هک  درک  داهنـشیپ  رگید  رفن 
یلع هرابرد  دـهاوخب  هفیلخ  هچنآ  دـنداد  لوق  دـنربب و  نانمؤم  ریما  دزن  هب  ار  نانآ  هک  دنتـساوخ  نادالج  زا  رگید  رفن  ود  دندیـسر . لتق  هب 
هناخ هب  نارذگ  هناخ  نیا  زا  هک  ار  ادخ  ار ، ادخ  هیواعم . يا  : » تفگ یمعثخ  فیفع  نب  میرک  دندیسر  هیواعم  دزن  هب  نوچ  تفگ . دنهاوخ 

هچ مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  تفگ  هیواعم  ياهتخیر »؟ ار  اـم  نوخ  ببـس  هچ  هب  هک  دنـسرپیم  اـم  نتـشک  زا  ارت  يوریم و  یقاـب  ترخآ 
هیواـعم دـش . تکاـس  و  مرازیب ». دوب  ادـخ  یگدـنب  شتـسرپ و  هک  یلع  نید  زا  نم  ییوگیم . وت  هک  میوگیم  ناـمه   » تفگ ییوـگیم ؟

. دشخبب وا  هب  ار  شدنواشیوخ  هک  تساوخ  وا  زا  معثخ ) زا   ) هفاحق ینب  مدرم  زا  هللا  دـبع  نب  رمـش  اّما  دـنک  افو  دوخ  دـهع  هب  تساوخیمن 
دیوگب وا  هب  هک  داتـسرفیم  وا  دزن  ياهداتـسرف  راب  کی  زور  ود  ره  دـشاب و  نادـنز  رد  هام  کی  هک  درک  رارـصا  اّما  دیـشخب  ار  وا  هیواـعم 

درک دازآ  ار  ینادنز  هیواعم  درک و  يراشفاپ  وا  يدازآ  يارب  هللا  دبع  نب  رمش  اّما  دشاب .» قارع  مدرم  نایم  وت  نوچ  یـسک  هک  تسا  غیرد  »
مرهش هب  دریمب  هیواعم  رگا  تفگیم  هشیمه  دیزگرب و  ار  لصوم  رد  یگدنز  میرک  دورن . هفوک  هب  تسا  یقاب  وا  هطلـس  ات  هکنآ  طرـش  هب 

. تشذگرد هیواعم  زا  شیپ  هام  کی  اّما  مدرگیمرب ،
یلع هرابرد  یعیبر  ردارب  يا   » دیـسرپ وا  زا  هیواعم  دندرب  نانمؤم  ریما  شیپ  ار  يزنع  ناّسح  نب  نمحرلا  دبع  رگید ، هدنامیقاب  مرجم  نوچ 

تمراذگیمن ادـخ  هب   » تفگ هیواعم  تسا ». رتهب  تیارب  هک  سرپم  نم  زا  راذـگب و  ارم   » تفگ باوج  رد  وا  ییوگیم »؟ هچ  مالّـسلا  هیلع 
دننکیم دای  رایسب  ار  ادخ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  هک  مهدیم  تداهش   » تفگ یهد ». ربخ  يو  زا  ارم  ات 

______________________________

ص 137. ج 2 ، يربط ، ( 1)
ص:463  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

وا رظن  زا  هیواـعم  دـنرذگیمرد »*« ». مدرم  ياـطخ  زا  دـنروخیم و  ورف  ار  دوـخ  مشخ  دـنلدع و  هدـنرادياپرب  دـننکیم و  قـح  هب  رما  و 
تدوخ : » تفگ هیواعم  دینازرلب ». ار  قح  ياهرد  دوشگ و  متس  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  : » تفگ باوج  رد  وا  دیسرپ و  نامثع  هرابرد 

.« تسین هّرد  نیا  رد  یعیبر  چیه  اریز  مداد ، نتشک  هب  ار  وت  هکلب   » تفگ نامرلا  دبع  يداد ». نتشک  هب  ار 
داتسرف و دایز  شیپ  ار  وا  هیواعم  دریگب . ار  شنوخ  ماقتنا  ای  دنک  تعافـش  وا  زا  هک  دوبن  نایماش  نیب  رد  یعیبر  چیه  هک  دوب  نیا  شروظنم 

داتسرف فظانلا  سق  هب  ار  وا  دایز  شکب ». یعضو  نیرتدب  هب  ار  وا  دوب ...  رتدب  يدوب  هداتـسرف  هک  یناسک  همه  زا  يزنع  نیا   » تشون وا  هب 
«1 . » دندرک شروگ  هب  هدنز  اجنآ  رد  هک 
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ياهگنج ّتنس  رتشیپ  رکب  وبا  دندرک . هیجوت  مالسا  نید  زا  جورخ  کحضم  ماهتا  ششوپ  رد  طقف  ار  نآ  هک  دوب  راکـشآ  یـسفن  لتق  نیا 
يراددوخ وا  هب  تاـکز  تخادرپ  زا  راـکنا و  ار  وا  تفـالخ  هک  تخادرپیم  ییاـههلیبق  هیلع  ینوناـق  یگنج  هب  اـّما  دوـب ، هداـهن  ار  دادـترا 

. درکیم يراددوخ  ناشنتشک  زا  دنتشاد ، وا  هب  تبـسن  زیمآداقتنا  يراتفر  دنچ  ره  دندرکیم ، دییأت  ار  وا  تفالخ  هک  یناسک  و  دندرکیم ؛
بارخ ناشیاههناخ  دـندشیم . دـیعبت  ای  ینادـنز  دـندوب  هدـشن  سفن  لـتق  بکترم  هک  ینارگبوشآ  نایـشروش و  دوجوم  نیناوق  ساـسا  رب 

رد ار  اهنآ   » تفگ یلجب  دسا  نب  دیزی  درک ، تروشم  نامهتم  هرابرد  دوخ  یماش  نانزیار  اب  هیواعم  یتقو  دندیـسریمن . لتق  هب  اّما  دـشیم 
تموکح ّمهم  رایـسب  ياـهرازبا  زا  یکی  تروـص  ره  رد  « 2 .« » دـنزاسب ار  ناشراک  اجنآ  نازارفندرگ  هک  نک  هدـنکارپ  ماـش  ياههدـکهد 

دشکب شدوخ  دید  حالص  هب  ار  شیایاعر  یتسیاب  مکاح  هک  دوب  لصا  نیا  هیواعم 
______________________________

َو َهَّللا  اوُجْرَی  َناـک  ْنَِمل   » ياـههیآ هب  تسا  ياهراـشا  بیترت  هب  تسا  هدرمـشرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  وا  هک  یتافـص  نیا  * 
لآ . ) ِطْسِْقلِاب ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ   » و هبوت 112 ») . ) ِرَْکنُْملا ِنَع  َنوُهاَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمآـْلا   » و بازحا 21 »)  ) ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخآـْلا  َمْوَْیلا 
. درکیم كرد  نانخس  نیا  زا  ار  وا  روظنم  اقیقد  هیواعم  و  («. 134 نارمع ، لآ   ) ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو   » و (« 18 نارمع ،

: دنکیم لقن  هنوگنیا  هب  لامجا  هب  ار  فنخم  یبا  تیاور  رخآ  شخب  نزواهلو  . 143 ص 141 - ج 2 ، يربط ، ( 1)
هب یتح  وا  تفریذپن . رجح  يارب  ار  هریبه  نب  کلام  تعافش  اما  درک . دازآ  دوخ  يرابرد  نارای  تعافش  هب  ار  نامهتم  زا  رفن  شـش  هیواعم 

. دنک وفع  ار  نانآ  ات  دنیوج  يرازیب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  درک  داهنشیپ  ناینادنز  رگید  رجح و 
هب رگید  نت  شـش  دندش . فرـصنم  دوخ  نتـسج  يرازیب  نیا  زا  ادعب  دنچ  ره  دندرب . ردـب  ملاس  ناج  دـندرک و  ار  راک  نیا  نانآ  زا  نت  ود 
(. 59 ص 58 - یسایس ، فلاخم  ياههورگ  . ) درک راتفر  تمیالم  اب  نامهتم  اب  هیواعم  هک  تسا  نیا  نزواهلو  رظن  انبم  نیا  رب  دندیسر . لتق 

ص 137. ج 2 ، يربط ، ( 2)
ص:464  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

يرگدادیب وحن  نیدب  دزاس . رارقرب  ار  لصا  نیا  ات  دوب  یتصرف  نینچ  راظتنا  رد  اهلاس  وا  دشاب . صاصق  نوناق  عبات  هکنآ  نودب  دشخبب ، ای 
. دش برع  ياهلیبق  موسر  مالسا و  نیناوق  نیزگیاج  نایمور  يرادتکلمم  يارآ  و 

ناتسدریز و نتسناد  رـصقم  هک  دید  تحلـصم  مه  راب  نیا  هیواعم  دشاب . میظع  ياهبرـض  تسناوتیم  نیا  دشیم  ینیبشیپ  هک  هنوگنامه 
ياهراک زا  دوخ  نیشیپ  ياهییوجارجام  رد  شرابتحیضف  یماکان  زا  دعب  هک  هشیاع  یتح  دراذگب . دوخ  نارادنامرف  هدهع  هب  ار  شیایاعر 

. تسنادـن زیاج  ار  راک  نیا  رد  توکـس  تشاد  لد  هب  وا  نارای  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  هک  ياهنیک  دوجو  اب  دوب  هدرک  يریگهرانک  یـسایس 
اّما دنک  تعافش  شنارای  رجح و  زا  ات  داتسرف  هیواعم  شیپ  ار  موزخم  ینب  فارـشا  زا  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  وا  هک  هدش  تیاور 
هتفر تدای  زا  نایفـس  وبا  يرابدرب  هنوگچ   » تفگ هیواعم  هب  نمحرلا  دـبع  دـندوب . هدیـسر  تداهـش  هب  شنارای  رجح و  هک  دیـسر  یتقو  وا 

.« مدرک لّمحت  نم  درک و  لیمحت  نم  هب  هیبأ ) نب  دایز   ) هّیمـس نبا  دوبن ، نم  شیپ  موق  نارابدرب  زا  وت  دننامه  یـسک  : » تفگ هیواعم  دوب »؟
ارت هک  مشاب  هدرک  یفخم  ار  یسک  يدیسرتن  هیواعم ، : » دیـسرپ هشیاع  درک . ندید  هشیاع  زا  تفریم  جح  هب  هیواعم  یتقو  رگید  یتیاور  هب 

: تفگ هیواعم  يدیسرتن »؟ ادخ  زا  شنارای  رجح و  نتشک  دروم  رد  : » تفگ هشیاع  ماهدش ». ینما  هناخ  دراو  : » تفگ هیواعم  دشکب »؟
نامثع رادفرط  يرصب »*«  نسح  هک  هدش  لقن  « 1 .« » دنداد تداهش  ناشدض  رب  هک  دنتشک  ار  اهنآ  یناسک  متـشک ، ار  اهنآ  هک  مدوبن  نم  »

«2 . » تسنادیم هیواعم  هقبوم )  ) عیجف تیانج  راهچ  زا  یکی  ار  رجح  نتشک 
یگنج نارادرس  زا  یکی  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  وا  دندوبن . وا  يدادبتـسا  ماظن  نافلاخم  هب  دودحم  هیواعم  تسد  هب  ناگدشهتـشک 

. دوب هدرک  تکرش  گنج  رد  دشیم ، هتخانش  ماش  یلصا  حتاف  هک  شردپ ، هارمه  نمحرلا  دبع  درک . مومسم  تداسح  يور  زا  زین  ار  دوخ 
یشیرق کی  هک  ار  وا  هیواعم  دوب  شیازفا  هب  ور  صمح  رد  مشاه  ینب  ذوفن  نوچ 
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______________________________

ص 145. نامه ، ( 1)
ار هدنیوگ  باتک  هدنسیون  هتسناد و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ار  نخـس  نیا  هدنیوگ  هدنیاپ ) مساقلا  وبا  موحرم  ، ) يربط خیرات  یـسراف  مجرتم  * 
هب لاس 50 ) رفص  رد 28   ) خیرات نیا  زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نوچ  تسا  رتکیدزن  باوص  هب  نیا  تسا و  هتـشون  يرـصب  نسح 

. دوب هدیسر  تداهش 
ص 147. نامه ، ( 2)

ص:465  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دوب مور  نیمزرس  هب  یناتسبات »*«  ییاههوزغ  رد  نایماش  رالاسهپـس  وا  درک . بوصنم  اجنآ  تراما  هب  مشاه  ینب  تردق  اب  هلباقم  يارب  دوب 

يرترب تشاد . ياهتسجرب  شقن  وا  دوب  هدرک  اپرب  رگید  ياهاج  رد  نیفـص و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیلع  هیواعم  هک  ییاهگنج  رد  نینچمه 
زا ار  وا  ياهرظتنم  ریغ  روط  هب  ناـهگان و  هیواـعم  اـّما  دوب ، هیواـعم  ینارگن  ببـس  ماـش  لامـش  رد  نازابرـس  نیب  رد  وا  تیبوبحم  یماـظن و 
رد ام  رگا  تفگ  هرجاشم  نمض  رورغم  یموزخم  کی  نمحرلا  دبع  هک  تخیگنارب  ياهرجاشم  ثحب و  نیا  درک . رانکرب  رکـشل  یهدنامرف 

«1 . » دنک راتفر  ام  اب  گنرین  بیرف و  اب  هنوگنیا  درکیمن  تأرج  هیواعم  میدوب  هکم 
رب يرمع  هک  تفگ  یماش  نارادرـس  هب  باطخ  درکیم ، راومه  دوخ  ینیـشناج  هب  دیزی  شدـنزرف  باختنا  يارب  ار  هار  هیواعم  هک  یماگنه 

دننادیم راک  نیا  هتـسیاش  ار  یـسک  هچ  دیـسرپ  ناشیا  زا  نوچ  دـنک . باختنا  ناشیارب  ینیـشناج  دراد  وزرآ  تسا و  هتـشذگ  ناـنمؤم  ریما 
گنج زا  تشگزاب  زا  سپ  دش . نییعت  نمحرلا  دبع  تشونرـس  دـنام و  تکاس  هفیلخ  « 2 . » دندرک داهنـشیپ  ار  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  نانآ 

ار نآ  هفیلخ  روتسد  هب  هیواعم  بیبط  ینارصن  لاثا  نبا  هک  دناروخ  وا  هب  یمس  یتبرش  شنامالغ  زا  یکی  لاس 46  رد  یلوطانآ  هب  یناتسبات 
دبع هک  لیعج  نب  بعک  شرابرد  رعاش  هب  هیواـعم  دـعب  يدـنچ  « 3 . » دـش تحار  هوقلاـب  یبیقر  رـش  زا  نینچ  نیا  هیواـعم  دوب و  هدرک  هیهت 

زا وا  دای  تشذگرد  نوچ  اّما  دوب  وت  تسود  نمحرلا  دبع  دنتسین . افو  لها  نارعاش   » تفگ دوب  هدوتس  يرایـسب  ياههحیدم  رد  ار  نمحرلا 
هیواـعم يارب  دوب  هدورـس  وا  يارب  نمحرلا  دـبع  گرم  زا  سپ  هک  ار  يرعـش  تیب  دـنچ  تفریذـپن و  ار  نخـس  نیا  بعک  تفر ». ترطاـخ 

، مالسالا فیس  وا  اهرعش  نیا  رد  دناوخ .
______________________________

لاس نیا  رد  مورلا ». ضراب  دیلولا  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دـبع  یتشم  ناک  ۀنـسلا  هذـه  یف  و   » تسا هتـشون  لاس 45  عیاقو  لـیذ  رد  يربط  * 
. تسا هتشون  ناتسبات » ياهازغ   » باتک هدنسیون  و  تفر . مور  نیمزرس  يازغ  هب  ناتسمز  رد  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع 

ص 104. شخب 4 ، ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ياهبرع هک  دـنادیم  یتاباختنا  ماظن  زا  ياهناشن  ار  نآ  هدرک و  ریـسفت  شنارای  نیب  رد  ثحب  هابتـشا  هب  ار  هیواعم  لاؤس  داـیرف  سنمـال  ( 2)

(. 7 ص 6 - هیواعم ، . ) دندرکیم ثحب  دوخ  كرتشم  قیالع  زا  هیواعم  نامز  رد  یماش 
مساقلا دیبع  وبا  لقن  هب  دروآ . اهرطاخ  هب  ار  یلثملا  برـض  رتشا ، کلام  ندرک  مومـسم  دننام  دلاخ ، نب  نمحرلا  دبع  یناهگان  گرم  ( 3)

، هعبیـصا یبا  نبا  هرکت .) نم  کنع  صعقا  «. ) هدـم شناـما  يراد  نمـشد  هک  ار  یـسک   » درک راـهظا  شنازینک  زا  یکی  هب  هیواـعم  مالـسلا ،
(1958 موطراخ ، سابع ، ناسحا  نیدباع و  دیجملا  دبع  مامتها  هب   ) دیبع وبا  لاثمالا ، باتک  رد  لثملا  برـض  نیا  ص 118 .) ج 1 ، نویع ،

. تسا هدماین 
ص:466  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هدرک تیبـثت  اهنیمزرـس  نآ  رب  ار  هیواـعم  تموکح  هک  یـسک  ناونع  هب  صمح و  کـبلعب و  قشمد  حـتاف  ناونع  هب  ار  نمحرلا ، دـبع  ردـپ 
. درکیم تیاضر  ساسحا  وا  ياهدروآتسد  زا  الامتحا  هیواعم  « 1 . » دوب هدوتس 
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رد نیفص  گنج  رد  دلاخ ، ردپ  رجاهم ، دش . هاگآ  وا  لتق  زا  شتنوکس ، لحم  هکم ، رد  نمحرلا  دبع  ردارب  رـسپ  دلاخ  نب  رجاهم  نب  دلاخ 
اّما دوبن . دلاخ  يارب  زادگناج  یمغ  نمحرلا  دبع  لتق  نیاربانب  دیگنجیم . نمحرلا  دبع  دوخ  ردارب  هیواعم و  هیلع  مالّـسلا  هیلع  یلع  رکـشل 

يدرم هک  ار ، عفاـن  شمـالغ  وا  دریگب . ینارـصن  بیبـط  زا  ار  شیومع  نوـخ  ماـقتنا  هک  درک  کـیرحت  ار  وا  ریبز  نب  ةورع  يدـنچ  زا  سپ 
هفیلخ دنتشک . ار  وا  هدرک و  هلمح  وا  هب  دش  جراخ  هیواعم  رصق  زا  لاثا  نبا  نوچ  دندرک و  نیمک  ود  نآ  درب . قشمد  هب  دوخ  اب  دوب ، نشخ 

وا درک . شبیبط  لتق  هب  مهتم  ار  دـلاخ  وا  دـندرب . هفیلخ  دزن  هب  ریگتـسد و  ار  دـلاخ  نوچ  دراد . تسد  راک  نیا  رد  دـلاخ  هک  تفایرد  اروف 
.« متشاذگ یقاب  ار  رمآ  متشک و  ار  رومأم  نم   » تفگ

دوب و ینارـصن  لاثا  نبا  نوچ  متـشکیم ». ارت  دوب ، هدرک  نامیا  هب  رارقا  راب  کی  یتح  وا  رگا  ادخ  هب  داب ، وت  رب  ادخ  تنعل  ، » تفگ هیواعم 
هید مهرد  درک و 12000  ینادنز  طقف  ار  دلاخ  دننزب و  هنایزات  هبرض  دص  عفان  هب  داد  روتسد  ادعب  هیواعم  دشیمن . وا  لماش  صاصق  نوناق 

رد هک  ریبز  هللا  دـبع  زا  دوخ  عطاق  ینابیتشپ  اب  ار  مالـسالا  فیـس  رـسپ  روآمرـش  لتق  نیا  ناـنآ  « 2 . » تشاذـگ موزخم  ینب  هدـهع  رب  ار  وا 
«3 . » دندرک ناربج  دوب  هتساخاپب  هیواعم  رسپ  تفالخ  اب  تفلاخم 

______________________________

ص 325. بسن ، يریبز ، ( 1)
تنـس نیا  دز . بیج  هب  دوخ  ار  رگید  فصن  تخادرپ و  لاـملا  تیب  هب  ار  غـلبم  نیا  فـصن  تیاور  نیا  قـبط  ص 13 ، ج 15 ، یناغا ، ( 2)

. درک وغل  ار  هفیلخ  عفن  هب  لتق  هید  نتفرگ  شور  نیا  وا  دوب و  رارقرب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نامز  ات  نایّمذ  لتق  هید  يوما 
ییابیکـش نازیم  زا  عافد  يارب  (. 14 ص 3 - هیواعم ،  ) دـنکیم در  نمحرلا  دـبع  لتق  رد  ار  لاثا  نبا  ای  هیواـعم  نتـشاد  تسد  سنمـال  ( 3)

رد ار  وا  زنافوئت  لقن  هب  هک  دـنادب  صمح  فقـسا  نامه  ار  بیبط  لاثا  نبا  نیا  دـنکیم  یعـس  وا  دوخ  ینارـصن  يایاعر  هب  تبـسن  هیواـعم 
دراوم زا  یـضعب  دنچ  ره  دریذپیم ، دـنادیم  صمح  ریگجارخ  ار  لاثا  نبا  هیواعم  هک  ار  يربط  تیاور  وا  دـندنازوس . هدـنز  هیواعم  نامز 

دنک و يرادربهرهب  ناملسم  ياههدوت  ینارصن  دض  تاساسحا  زا  تساوخیم  لاثا  نبا  یموزخم  لتاق  سنمال  هدیقع  هب  دنکیم . در  ار  نآ 
زا تشاد  قح  الماک  هیواعم  هک  دـنکیم  فارتعا  سنمال  دـنک . مهارف  یتالکـشم  ابیکـش  هیواـعم  يارب  هتخاـس و  یـضار  دوخ  زا  ار  ناـنآ 

نیا دوجو  اب  دشاب . نیرفآ  رطخ  يوما  نادناخ  هدنیآ  يارب  هک  دزیگنارب  یثداوح  تسناوتیم  وا  اریز  دـشاب  نارگن  نمحرلا  دـبع  تیبوبحم 
نوچ دنکیم  در  ار  نمحرلا  دبع  لتق  رد  هیواعم  تیلوئسم  هرابرد  تیاور  ود  نیا  وا 

ص:467  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ياج رب  فیعض  هقلح  کی  هناراکایر  ریس  نیا  رد  دوخ  تخیریم  ار  ناینایفس  هدنیآ  تموکح  حرط  ّتیقفوم  اب  ارهاظ  هیواعم  هک  یماگنه 

ریذپانراکنا تقیقح  نیا  دوب  هداهن  داینب  مولظم  هفیلخ  قوقح  ساسا  رب  ار  ناینایفـس  تموکح  ّتیعورـشم  ساسا  وا  هک  ینامز  زا  اریز  دوب .
دندوب هتـشاد  هاگن  رود  ياهنیمزرـس  رد  ار  وا  هشیمه  هک  نامثع  کیدزن  نادنچ  هن  دـنواشیوخ  نیا  زا  رتهتـسیاش  یناسک  هک  تشاد  دوجو 
لحارم نامه  رد  تسناوتیم  یهاوخنوخ  يارب  وا  هزادنایب  يراشفاپ  هک  ار ، نامثع  يردام  ردارب  هبقع  نب  دـیلو  ناینایفـس  دنتـشاد . دوجو 
تنطلـس رامعم  نامثع و  يومع  رـسپ  صاعلا ، یبا  نب  مکح  نب  ناورم  دـندرک . یـضار  مار و  یتحارب  دـنک ، راکـشآ  ار  نانآ  گنرین  هیلوا 

نیا زگره  ناورم  دـنک . راهم  هنیدـم  تموکح  هب  شباصتنا  اب  ار  وا  ياهیزاورپدـنلب  دیـشوکیم  هدوهیب  هیواعم  دوب . يرگید  ثحب  ناـیوما ،
وا دوخ  وا  روظنم  هّتبلا  تشادیمن . یفخم  یسک  زا  نایصاعلا  وبا  هب  ناینایفـس  زا  تفالخ  یلـصا  ثاریم  ندنادرگزاب  يارب  ار  دوخ  میمـصت 

نوناق هک  تشادـن  یّکـش  هیواعم  دـشیم . ینابرق  وا  دوخ  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دوب  هدرک  ینابرق  ار  ناـمثع  شیومع  رـسپ  هک  دوب 
نیا اـب  راـتفر  رد  وا  نیا  دوجو  اـب  دـنک . صـالخ  ناورم  رـش  زا  ار  دوخ  دـیاب  ناینایفـس  تموکح  تحلـصم  يارب  درکیم  اـضتقا  تساـیس 
الماک دوب ، هدروآ  ناغمرا  هب  شیارب  سرت  نیـسحت و  تیباذج ، زا  ینوجعم  وا  قلطم  هدشباسح  تثابخ  یناطیـش و  غوبن  هک  دـنواشیوخ ،

. دوب هدش  هدنامرد 

نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  هلا : هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comینیشناج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 375زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


وا رادید  هب  هتـسویپ  ناورم  دش  رامیب  ورمع  هک  ینامز  دنک ، کیرحت  تفالخ  نتـسج  يارب  ار  نامثع  نب  ورمع  درک  یعـس  ادتبا  رد  ناورم 
راوید رد  البق  هک  یخاروس  نورد  زا  دـش و  نامگدـب  ورمع  رـسمه  هلمر  دـنتفریم . اجنآ  زا  رگید  ناگدـننکرادید  ات  دـنامیم  تفریم و 

مان هب  اهنت  ار  تفالخ  هیما ] نب  برح  ینب  ینعی   ] موق نیا  : » دـیوگیم ناورم  هک  دینـش  هلمر  داد . ارف  شوگ  ود  نآ  يوگتفگ  هب  دوب  هدـنک 
.« تسا رتشیب  نانآ  زا  اـم  دارفا  دادـعت  هّتبلا  درادیمزاـب ؟ تدوخ  قح  تساوخ  رد  ماـیق و  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  دـناهدروآ . گـنچ  هب  وت  ردـپ 

. درک هسیاقم  برح  نادناخ  نادنزرف  اب  ار  کی  ره  درمشرب و  ار  یصاعلا  وبا  نادناخ  نادرم  وا  سپس 
______________________________

تلاصا زا  اما  دـنادیم  ردـپ  نوخ  هدـنریگماقتنا  ار  نمحرلا  دـبع  رـسپ  دـلاخ  هابتـشا  هب  يربط  دـنچ  ره  دراد . دوجو  نآ  رد  ییوگ  ضقانت 
ماش هب  هکم  زا  دلاخ  ندمآ  دنکیم . دییأت  ار  رجاهم  نب  دـلاخ  شقن  ص 327 ) بسن ،  ) يریبز دهاکیمن . رجاهم  نب  دـلاخ  هرابرد  تیاور 

. تسا لکشم  نآ  رواب  هک  تسا  يرما  صمح  ینارصن  دض  ناناملسم  نتخاس  دونشخ  يارب  لاثا  نبا  نتشک  يارب 
ص:468  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ردپ رادید  يارب  درک و  هدافتسا  جح  رفس  هب  شرهوش  نتفر  تصرف  زا  هلمر  دندوب . برح  نادنزرف  زا  شیب  رفن  دنچ  یـصاعلا  وبا  نادنزرف 
: تفگ وا  تخاس . علطم  ار  وا  تفر و  ماش  هب 

نانآ شاک  تسناد . یصاعلا  ونب  زا  ار  ورمع  زا  نامثع  دلاخ و  نم  رسپ  ود  یتح  درمشرب  برح  ونب  رب  ار  یصاعلا  ونب  نادرم  ینوزفا  ناورم  »
ادخ لوسر  زا  هک  مهدیم  تداهـش  ناورم  يارب  نم  دوزفا : درک و  لقن  نآ  رد  ار  يرعـش  تشون و  ناورم  هب  ياهمان  هیواعم  دـندوب ». هدرم 

صاـصتخا دوخ  هب  ار  ادـخ  لاوـما  تبوـن  هب  ناـنآ  دـسرب ، رفن  یـس  هب  مکح  نادـنزرف  هاـگره  : » دوـمرف هک  ماهدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
ینامداش اب  ناورم  تفرگ ». دنهاوخ  دوخ  یگدرب  هب  ار  ادخ  ناگدنتـسرپ  تسج و  دـنهاوخ  هرهب  هعدـخ  يارب  ادـخ  نید  زا  داد ، دـنهاوخ 

«1 .« » مرفن هد  يومع  و  رفن ، هد  ردارب  رفن ، هد  ردپ  نم  تقیقح  رد  هک  نادب  هیواعم  يا   » داد خساپ 
نب ییحی  شردارب  رتخد  رش  زا  ار  دوخ  یگداسب  هیواعم  داهنـشیپ  هب  وا  دنتـشادن . ناورم  يارب  یتیمها  نادنچ  یـصاعلا  وبا  نادناخ  نارتخد 

هدناشوپ ریصح  اب  ار  نآ  يور  هدنک و  شیارب  یهاچ  درک و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  شردارب  رتخد  وا  درک . تحار  یصاعلا  یبا  نبا  مکح 
ياهدنناوخ اب  یماندب  هب  ار  يرمع  هّیملسا  دیعـس  ما  مان  هب  رگید  ینز  رتخد و  نیا  دش . وا  روگ  نامه  داتفا و  هاچ  هب  دوخ  هار  رد  رتخد  دوب .

دندشیم و راوس  بسا  رب  ود  ره  هکنآ  رتتشز  همه  زا  دنتسنادیم . نانز  نیرتمرـشیب  زا  ار  ود  نیا  هک  دندوب  هدنارذگ  لّالد  مان  هب  هزره 
وا تساوخیم  هحلط  لتاق  دوب  نایم  رد  یمومع  تفع  ياپ  هک  یتقو  « 2 . » دشیم نایامن  ناشیاپ  قاس  هک  يروط  هب  دندادیم  هقباسم  مه  اب 

. دننادب هزنم  یناملسم  ار 
هجیتن ورمع  ینتاـن  ردارب  ناـمثع  نب  دیعـس  اـب  وا  ياـهوگتفگ  دـنک . کـیرحت  دوخ  يوما  تفـالخ  ياـعدا  يارب  ار  ورمع  تسناوتن  ناورم 

رماع نب  هللا  دبع  صاع و  نب  دیعـس  ناورم ، درک  لیمحت  مدرم  رب  ار  دیزی  شرـسپ  اب  تعیب  لاس 65  رد  هیواعم  هک  یماـگنه  تشاد . يرتهب 
يدـهعتیالو هب  ياهقالع  زین  هنیدـم  راصنا  « 3 . » دنتـشاد زاربا  نآ  زا  ار  دوخ  یتیاضران  یلو  دـندرک  تعاطا  یلیمیب  اـب  هنیدـم  ناـیوما  زا 

دوب هدرک  قیوشت  ار  رعاش  لطخا  اریز  دنتشادن ، دیزی 
______________________________

لقن هب  ص 80 ) ج 3 ، دنسم ،  ) لبنح نبا  ار  ثیدح  نیا   58 ص 46 ، شخب 4 ، ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، ، 110 ص 109 - بسن ، يریبز ، ( 1)
یبا ياـجب   ) ینـالف یبا  نآ  ياـجب  هدربـن و  ار  مکح  ماـن  هتـسیاش  ینـس  کـی  ناونع  هب  لـبنح  نبا  تسا . هدرک  لـقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا 

. تسا هدروآ  یصاعلا )
ص 64. ج 4 ، یناغا ، ( 2)

ص 71. ج 18 ، نامه ، ( 3)
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ص:469  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب دـنگوس   » دـش هنیدـم  نانز  ناگدرب و  ناناوج ، نابز  درو  دـیزی  وجه  رد  ياهزوجرا  نآ  زا  سپ  ینامز  كدـنا  دـیوگ . وجه  ار  نانآ  هک 

ارهاظ هیواعم ، رادتیالو  ناورم ، تسا .» دیعس  وا  زا  دعب  ریما  دریگرب . ار  شرس  ریشمش  هغیت  هکنآ  زا  شیپ  دیسر ، دهاوخن  نآ  هب  دیزی  ادخ 
هیواعم تفر  قشمد  هب  یماقم  تساوخرد  يارب  ناـمثع  نب  دیعـس  هک  یناـمز  دـنک . يریگولج  راعـشا  نیا  شخپ  زا  هک  تشادـن  ياهقـالع 

تسا و دیزی  ردپ  زا  رتهب  نم  ردـپ  هّتبلا  میریذـپن  ار  نآ  ارچ  : » داد باوج  هیواعم  هب  يدنلبرـس  اب  دیعـس  « 1 . » درک لاؤس  وا  زا  نانآ  هراـبرد 
یمارگ ار  وت  اب  يدنواشیوخ  ياههتـشر  ام  میدربن . دای  زا  ارت  میدرورپ و  ار  وت  ام  مرتهب . دـیزی  زا  دوخ  نم  و  تسوا . ردام  زا  رترب  نم  ردام 

تلع هب  نیا  دوب  هتفایرد  هک  هیواعم  يدرک . مورحم  نآ  زا  الک  ار  ام  وت  تفرگ و  رارق  وت  تسد  رد  ام  تنطلـس  ات  مدـیربن . ار  نآ  میتشاد و 
وت ردام  اریز  یتفگ ، تسار  تسوا  ردام  زا  رتهب  هک  تردام  تسا و  نم  زا  رتهب  یتفگ  هک  تردپ  هرابرد  وت  : » تفگ تسا  ناورم  کیرحت 
ادخ هب  يدیزی  زا  رتهب  هک  تدوخ  راتفگ  هرابرد  اّما  تسا . یبلک  ینز  زا  رتهب  یـشیرق  ینز  و  تسا . یبلک  ینز  وا  ردام  و  « 2 . » تسا یشرق 

هب « 3  » دایز نب  هللا  دـیبع  دزن  ار  دیعـس  سپ  دـیزی ». يراـی  يارب  دـشاب  وت  دـننامه  ینادرم  زا  رپ  هطوغ  هصرع  هک  تسا  شوخ  هچ  دـنگوس 
راودیما هیواعم  دنیزگرب . ناسارخ  رد  يرکشل  یهدنامرف  هب  ار  دیزی  شرـسپ  يوگهفازگ  بیقر  نیا  هک  داد  روتـسد  وا  هب  داتـسرف و  هرـصب 

تفالخ ياعدا  دیعس  ادابم  هکنآ  سرت  زا  هیواعم  دشن  هتـشک  دوشگ و  ار  دنقرمـس  دیعـس  نوچ  و  دوش . هتـشک  راید  نآ  رد  دیعـس  هک  دوب 
اب وا  تشگرب . هنیدم  هب  دندوب  هداد  ناگورگ  ودب  هک  دغس  ناریما  نارسپ  زا  ناوجون  هاجنپ  اب  نامثع  نب  دیعس  تشادرب . اجنآ  زا  ار  وا  دنک 
ار ناشیا  دنشوپب و  هک  داد  هنیمـشپ  سابل  نانآ  هب  دناشوپ و  دوخ  نامالغ  رب  دروآرد و  ار  نانآ  ياهبنارگ  ياهـسابل  درک و  يراتفردب  نانآ 

ناشدوخ سپـس  دنتـشک و  لیب  اب  دندرکیم  راک  نآ  رد  هک  يروصحم  غاب  رد  ار  وا  دندش و  تسدمه  نانآ  تشامگ . تخـس  ياهراک  هب 
هب یتقو  ناورم  دنتشک . ار 

______________________________

تیاور هب  ص 177 .) ج 12 ، يربط ،  ) دـنک ناسارخ  رادـتیالو  ار  وا  هک  تساوخ  هیواعم  زا  دیعـس  ینیادـم ) تیاور  هب   ) يربط لـقن  هب  ( 1)
. تشاد ار  قارع  يرادتیالو  راظتنا  دیعس  ارهاظ  يرذالب 

ياعدا دوب  يو  زا  شردام  هک  ورمع  شرتگرزب  ردارب  رب  تسناوتیم  دیعـس  رظن  نیا  زا  دوب و  یموزخم  دیلولا  تنب  همطاف  دیعـس  ردام  ( 2)
. دنک يرترب 

. دوب هدرم  هعقاو  نیا  زا  لبق  لاس  هس  وا  تسا . هدمآ  طلغ  هب  دایز  مان  ص 118 ) ج 5 ، باسنا ،  ) يرذالب تیاور  رد  ( 3)
ص:470  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دندوب هتسب  ار  غاب  يدورو  رد  نانآ  اریز  دندوب ، هتشک  ار  شاهدازردارب  هک  دیسر  اجنآ 
. تشادن وا  زا  يرطاخ  هغدغد  نادنچ  هفیلخ  هک  دوب  هدنام  رفن  کی  یصاعلا  وبا  نادناخ  زا  نونکا 

میمـصت ناورم  دیزگرب  وا  ياج  هب  لاس 49 ، رد  الامتحا  ار ، صاع  نب  دیعـس  درک و  راـنکرب  هنیدـم  يرادـتیالو  زا  ار  ناورم  هیواـعم  یتقو 
رد هک  مکح  نب  نمحرلا  دـبع  شردارب ، دـش . قشمد  راپـسهر  توعد  نودـب  وا  دزوماـیب . یـسرد  دوخ  يوجهطلـس  دـنواشیوخ  هب  تفرگ 

ییاهنت هب  وا  تسا ، هدرک  رانکرب  يدنسرخان  اب  ار  وا  هیواعم  رگا  دجنسب . ار  لاوحا  عاضوا و  وا  ات  دنک  ربص  هک  داد  زردنا  ار  وا  دوب  قشمد 
دوخ و هنادنـسپدوخ  دورو  اب  تسخن  نمحرلا  دـبع  تفر . دـهاوخ  هفیلخ  رادـید  هب  وا  هارمه  هدوب  تیاضر  اب  رگا  دـنک و  رادـید  هفیلخ  اـب 

دوب هدرک  وجه  نیفص  رد  شاهنالوجع  رارف  رطاخ  هب  ار  هیواعم  هک  يولع  رعاش  یشاجن »*«  رعـش  زا  یتیب  هب  هاگآدوخان  ياهراشا  اب  سپس 
رتخد نابا  ّما  دزن  هب  هک  دوب  هتفر  الاب  شردارب  لزنم  راوید  زا  هنابـش  نمحرلا  دبع  هک  ییارجام  هب  هراشا  اب  هیواعم  دش . هفیلخ  شجنر  ببس 

نانمؤم ریما  هک  هدش  ببس  يزیچ  هچ  دیسرپ : يرابدرب  اب  دوب  هدش  هدنمرش  هک  نمحرلا  دبع  داد . ار  وا  باوج  دورب  ناورم  رسمه  نامثع و 
نیا ای  دوب  مزال  امش  رظن  زا  راک  نیا  ای  تسا ؛ هدش  مشخ  بجوتـسم  هک  هدز  رـس  وا  زا  ییاطخ  ایآ  دنک ؟ رانکرب  راک  زا  ار  دوخ  هدازردارب 
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درک راهظا  نمحرلا  دبع  تسا . تسرد  ریخا  رظن  نیمه  هک  درک  دـییأت  هیواعم  دـیدرک ؟ ارجا  یتحلـصم  يارب  ار  نآ  امـش  هک  دوب  ياهشقن 
. تفر هیواعم  شیپ  زا  تسین و  راک  نیا  رد  یبیع  هک 

وت ایآ  . » درک شنزرس  شاینوبج  فعض و  رطاخ  هب  ار  وا  دش و  نیگمشخ  تخـس  ناورم  درک  هاگآ  وگتفگ  نیا  زا  ار  دوخ  ردارب  وا  یتقو 
رب هدیـشوپ و  تعلخ  هاگنآ  یـشکیم »؟ رانک  وا  زا  ار  دوخ  وت  دریگیم  ماقتنا  یتقو  دنکیم و  نیگمـشخ  ار  وا  هک  ینزیم  يدرم  هب  هیانک 
رب و  دـهد - رارق  ریثأـت  تحت  ار  دوخ  زیرگ  گـنج  دـنواشیوخ  هنوگچ  هک  تسنادیم  وا  تسب -. رمک  رب  ریـشمش  دـش و  راوس  دوخ  بسا 

، کلملا دـبع  وبا  : » تفگ وا  هب  باطخ  ناـبرهم  يرهاـظ  اـب  دـناوخ  وا  هرهچ  زا  ار  مشخ  راـثآ  دـید و  ار  وا  هفیلخ  یتقو  دـش . دراو  هیواـعم 
يدمآ شوخ 

______________________________

ص 179. ج 2 ، يربط ، 119 ؛) ، 117 ج 5 ، باسنا ،  ) يرذالب ( 1)
ص 73. ج 12 ، یناغا ، * 

ص:471  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ندید هب  لیلد  نیا  هب  نم  دنگوس : ادخ  هب  هن  : » تفگ ناورم  میدوب » وت  رادـید  يوزرآ  رد  ام  هک  يدـمآ  ام  رادـید  هب  ینامز  رد  تسرد  وت 

ام شاداپ  ینکیمن و  راتفر  تلادع  هب  ام  اب  وت  دنگوس  ادخ  هب  ماهتفای . درـس  ءانتعایب و  ار  وت  ماهدمآ  وت  ندیدب  تقو  ره  نم  ماهدـماین . وت 
. تسا رتشیب  همه  زا  سمش  دبع  نایم  رد  یصاعلا  وبا  نادناخ  هقباس  یهدیمن . یتسردب  ار 

دیعبت هنیدـم  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  مکح  شردـپ  زا  ندرب  ماـن  ياـج  هب  هک  دـنکیم  اـضتقا  تیعقوم  هک  تسناد  ناورم  )
برح ونب  امش  اب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  نانآ  دوب . ناشیا  نآ  زا  « 1  » توبن نادناخ  اب  جاودزا  راختفا  دروایب ). ار  شگرزبردپ  مان  دوب  هدرک 
رترب ار  يرگید  دندرکن و  رانکرب  دوخ  ماقم  زا  ار  امش  دندیشخب و  گرزب  یماقم  امش  هب  دندیشخب ، راختفا  فرش و  امش  هب  دنتشاد و  هاگن 

ام و اب  يراتفردب  و  نارگید ، هب  نداد  يرترب  زج  هب  دـیاهدش ، اجرباپ  هدـش  راذـگاو  امـش  هب  هک  یتنطلـس  رد  هک  نونکا  دنتـسنادن . امـش  زا 
هب نونکا  شنارـسپ  نارـسپ  مکح و  نارـسپ  شاب  رظتنم  اّما  دیاهدادن . ناشن  دوخ  زا  يزیچ  ام  اب  يدـنواشیوخ  ياههتـشر  زیمآررـش  ندـیرب 

. دیسر دنهاوخ  رفن  لهچ  هب  يدوزب  دناهدیسر و  رفن  دنچ  تسیب و 
ياج هب  ار  دب  کین و  ات  دـش  دـنهاوخ  رظتنم  نانآ  اریز  تساجک ، ناشیا  هب  تبـسن  وا  هاگیاج  دـنادب  هک  دـمآ  دـهاوخ  يدرم  نامز  نآ  رد 

.« دننادرگزاب دوخ 
وت يرانکرب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  مدرک ، رانکرب  ار  وت  لیلد  هس  هب  نم  : » تفگ درک و  نخس  هب  عورش  دوب  هدشن  مرن  الماک  زونه  هک  هیواعم 

تردـق وت  هب  تسا ، یقاـب  مه  زونه  و  دوب ، یتموصخ  رماـع  نب  هللا  دـبع  وت و  نیب  هک  یناـمز  رد  هکنآ  تسخن  درکیم . ریذـپانبانتجا  ار 
موس هیبأ و  نب  دایز  راک  زا  وت  ترفن  مّود  « 2 . » يروآ تسد  هب  ار  وا  تیاضر  یتسناوتن  وت  مداد و 

______________________________

. دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  داماد  صاعلا  وبا  نب  نافع  نب  نامثع  ( 1)
وا دوب و  نم  گنچ  رد  رماع  نب  هللا  دـبع  هک  يدـمآ  نم  شیپ  یتقو  وت  : » تسا هدـمآ  تروص  نیا  هب  تیاکح  نیا  يرذـالب  هخـسن  رد  ( 2)

ارهاظ هیواعم  ص 65 .) ، 4 / 1 باـسنا ، « ) يدوبر نم  گـنچ  زا  ار  وا  وت  تشاد و  راـیتخا  رد  دوب  نم  نویدـم  هک  ار  یمهرد  نوـیلیم  کـی 
ص 69) ج 2 ،  ) يربـط لـقن  هب  دریگب . ار  وا  لاوما  دوب  هدرک  راـنکرب  هرـصب  تموـکح  زا  ار  رماـع  نب  هللا  دـبع  هکنآ  زا  سپ  تشاد  دـصق 

دنکفیب قافن  دوخ  يوما  نادنواشیوخ  نیب  تساوخیم  نینچمه  هیواعم  دـشخب . وا  هب  شاهکم  هناخ  هفرع و  کلم  هک  تساوخ  وا  زا  هفیلخ 
نیب رد  نـک ،» تموـکح  زادــنیب و  هـقرفت   » هیواـعم هنایــشان  تسایــس  دریگب . تخــس  رماــع  نـبا  رب  هـک  تساوـخ  ناورم  زا  هدوـهیب  وا  و 

زا دیعـس  يراددوخ  تلع  هب  هک  ناورم  صاع و  نب  دیعـس  نیب  درک  یعـس  ادـعب  وا  دـش . وا  هیلع  نانآ  داحتا  ببـس  ارهاظ  شنادـنواشیوخ 
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هک ینامز  رد  هیواعم  دـنک . فالتخا  داجیا  دوب  هدـش  اهنآ  طباور  یگریت  ببـس  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیلع  وا  گنج  رد  ناورم  اب  یهارمه 
كدف هلمج  زا  ناورم  لاوما  همه  يدقاو  تیاور  هب  و  دنک . ناریو  ار  ناورم  هناخ  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دوب  هنیدم  رادتیالو  صاع  نب  دیعس 

هک یعقوم  یتح  دنک . هیفاص )  ) هصلاخ دریگب و  ار 
ص:472  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«. يدرکن يرای  ار  وا  وت  تساوخ و  کمک  ورمع  شرهوش  هیلع  وت  زا  هلمر  مرتخد  هکنآ 
مه اب  اهماگ  یتقو  هوالع  هب  مهاوخیمن . کمک  یـسک  زا  وا  هرابرد  متواضق  قح  دروم  رد  نم  رماـع ، نبا  هراـبرد  اـّما  : » داد خـساپ  ناورم 
هچ اّما  دنتـشاد ، ترفن  راک  نیا  زا  نایوما  ریاس  دایز . نبا  زا  نم  ترفن  هرابرد  اّما  « 1 . » دنادیم ار  دوخ  ياپ  ياج  یسک  ره  تسا ، يواسم 
زا هلمر  تیاکش  دروم  رد  و  (. 19 ءاسن /  ) تسا هداهن  نآ  رد  يریثک  ریخ  ادخ  هک  یلاح  رد  دـیآیمن  شوخ  نآ  زا  ار  امـش  هک  اهزیچ  اسب 
هب وا  هراشا  ماهدوشگن ». ار  وا  هماج  دنب  نم  تسا و  نم  رانک  رد  نامثع  رتخد  هک  تسا  يدـنا  لاس و  کی  زا  شیب  دـنگوس  ادـخ  هب  ورمع 

. دوب هتساوخ  کمک  وا  زا  شرهوش  زا  یسنج  ياضرا  بسک  يارب  طقف  نانمؤم  ریما  رتخد  هک  دوب  نیا 
داد خساپ  يدرسنوخ  اب  ناورم  تسا . هدیـسرن  اجنیا  هب  وت  راک  زونه  غزولا ] نب  ای   ] کلومرام هچب  يا   » تفگ تخورفارب و  مشخ  زا  هیواعم 
ددع هب  ام  نارـسپ  هک  تسا  کیدزن  متـسه و  رفن  هد  يومع  رفن و  هد  ردارب  رفن ، هد  ردـپ  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  اّما  تسا . نینچ  نونکا  »
دوب هدش  رتمرن  نونکا  هک  هیواعم  . » تسناد یهاوخ  نم  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  هاگیاج  وت  دندیسر  دح  نآ  هب  یتقو  دنـسرب . ینعی 40 )  ) مزال
نوچ « 2 . » رتمک ینادـنزرف  اب  تسا  ینیهاش  وا  رایـسب و  ياههجوج  اب  تسا  یفیعـض  هدـنرپ  ناورم  هک  نومـضم  نیا  اب  درک  لقن  ار  يرعش 

ناورم دنادرگزاب . تراما  هب  دنک و  یـضار  ار  وا   » هک درک  دهعت  دش و  مرن  وا  تسد  رد  موم  نوچ  هیواعم  درک  مامت  ار  دوخ  نخـس  ناورم 
«3 . » تفر نوریب  اجنآ  زا  و  تشگ ». مهاوخن  زاب  اجنآ  هب  زگره  نم  دنگوس  وت  ناج  هب  ادخ و  هب  ادبا  : » تفگ تساخرب و  ياج  زا 

______________________________

هنیدـم يرادـتیالو  هب  ار  ناورم  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  درک . يراددوخ  وا  ناـمرف  يارجا  زا  دیعـس  داد ، ار  راـک  نیا  روتـسد  هراـبود  هیواـعم 
. داد ناشن  وا  هب  ار  هیواعم  نیشیپ  ياههمان  دیعس  هک  دوب  روتسد  يارجا  هدامآ  ناورم  دنک . بارخ  ار  دیعس  هناخ  داد  روتـسد  وا  هب  تشامگ 

يدـقاو لـقن  هب  تسا . هدرکیم  ار  وا  تیاـعر  وا  زا  رتشیب  دیعـس  هک  دومن  فارتـعا  درک و  يراددوخ  دیعـس  هناـخ  ندرک  بارخ  زا  ناورم 
ص 165، ج 2 ، يربط ،  ) درک شنزرـس  نادـنواشیوخ  نیب  رد  يزوتهنیک  نتخیگنارب  يارب  ار  وا  تشون و  هیواعم  هب  ياهنایذوم  همان  دـیعس 

(. ص 23 شخب 4 ، ج 1 ، باسنا ، يرذالب ،
یقح نم  و  تسا . ناسکی  وت  نم و  هب  تبسن  وا  يدنواشیوخ  رماع  نبا  دروم  رد  اما   » تسا هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  ناورم  نخس  يرذالب  ( 1)

وت نویدم  دراد  هچ  ره  رد  وا  هک  منکیم  تنامض  نم  هنرگو  تسا ) هتسیاش  يراک   ) یشخبن ار  وا  زا  دوخ  ماو  رگا  مرادن . وا  رب  وت  زا  شیب 
(. ص 65 شخب 4 ، ج 1 ، باسنا ، تسا ».

ص 73. ج 12 ، یناغا ، ( 2)
هدش لقن  يرضنلا )؟  ) ناسح نب  حلاص  زا  يدع  نب  مثیه  زا  لقن  هب  تیاکح  نیا  . 73 ص 72 - ج 12 ، یناغا ، ( 3)

ص:473  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
اـههصق و هک  دوب  قوذشوخ  دادعتـسا و  اـب  يرعاـش  هنیدـم ، نکاـس  برح و  ونب  ناـمیپمه  یبراـحم  ةاـطرا  نب  ناحیـس  نب  نمحرلا  دـبع 
هک دش  ببس  هیما  ینب  ناگرزب  فصو  رد  وا  ياههحیدم  تسنادیم . مامت  هب  همه  ار  ناشیا  ياهرعش  اهمزر و  نابرع و  بیجع  ياهناتـساد 

طارفا دح  هب  وا  هک  دوب  یگراوخبارش  ینعی  نارعاش  لومعم  ياطخ  نامه  وا  فعض  هطقن  دشاب . تموکح  يارب  دنمشزرا  ياهناوتـشپ  وا 
هرابرد وا  زا  دوب  هنیدـم  رادـتیالو  هک  یماگنه  صاع  نب  دیعـس  تخادرپیم . نآ  برـش  هب  نایوما  اـصوصخم  مکاـح  نادـناخ  عمج  رد  و 
فـصو رمخ و  برـش  ناحیـس  نبا  تسا ، ناـگدولآباوخ  نوچ  یتـسم  تدـش  زا  هک  درکیم  فصو  ار  دوـخ  نآ  رد  هک  دیـسرپ  يرعش 
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. دندوب هدناسر  راختفا  فرش و  ياههلق  هب  ار  وا  هک  تسا  برح  ینب  نانامیپمه  زا  دوب  هتفگ  هک  درک  لقن  ار  يرعش  درک و  راکنا  ار  بارش 
قالـش هبرـض  تسیود  ار  گس  نیا  یهد  نامرف  رگا   » تفگ شردـپ  هب  دیعـس  نب  ورمع  تساـخرب  سلجم  نآ  زا  ربکت  رورغ و  اـب  نوچ  و 

هیما و نب  برح  ناـمیپمه  وا  هک  منزب  ار  وا  هنوگچ  مرـسپ   » تفگ تشادزاـب و  راـک  نیا  زا  ار  وا  دیعـس  تسا ». رتـهب  وا  يارب  نیا  هک  منزب 
دیعـس يا   » تفگ وا  هب  دـید  ینم  رد  ار  دیعـس  جـح  رفـس  رد  هیواعم  هک  یماگنه  دراد . شوخان  ار  راک  نیا  وا  و  تسا . ماش  هفیلخ  هیواـعم 

وت هب  هبرض  ود  نم  يدزیم  وا  هب  هبرض  کی  وت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ینزب ، قالش  هبرـض  تسیود  نم  نامیپمه  هب  هک  تفگ  وت  هب  یقمحا 
؟ هچ يارب  تفگ  دیعس  مدزیم ».

مراذـگیمن مروـخیم و  ار  نآ  نم  هک  تسا  نم  تشوـگ  وا  : » تفگ هیواـعم  يدزن »؟ قالـش  ار  هلبج  نب  ورمع  تناـمیپمه  دوـخ  وـت  اـیآ 
«1 .« » دوش هدروخ 

دوب هدرک  هک  یگرزب  هانگ  يارب  ار  وا  دـهدب و  یـسرد  هیواعم  نابهگنیب  هتـساوخان و  نزفـال  نیا  هب  هک  درک  ادـیپ  یتصرف  ادـعب  ناورم 
ۀبتع نب  دیلو  و  « 2  » هدرک رانکرب  هنیدم  يرادتیالو  زا  لاس 58  هجحیذ  رد  ار  ناورم  هک  دوب  هیواعم  نآ  زا  سپ  اهتدم  نیا  دـنک . تازاجم 

تبحاصم دوب  دوخ  تولخ  رد  بارش  هتفیش  هک  دیدج  ریما  دوب . هدرک  اجنآ  ریما  ار  نایفس  یبا  نب 
______________________________

لقن هب  ( 66 ص 65 - شخب 4 ، ج 1 ، باسنا ،  ) يرذالب ار  رتهداس  رتهاـتوک و  یتیاور  ( 385 ص 384 - ج 4 ، بیذـهت ، رجح ، نبا   ) تسا
شاک تفگ  هیواعم  رتخد  هک  یماگنه  هک  هدـش  لقن  تیاور  نیا  رد  تسا . هدرک  تیاور  هیواعم  هون  دـیزی  نب  دـلاخ  نب  برح  زا  ینیادـم 
تخت زا  ندش  رانکرب  زا  ار  ناینایفس  یگدرزآ  هصق  نیا  دشاب . درم  کی  دننام  وا  راتفر  هک  دهدیم  روتـسد  وا  هب  دندوب » ایرد  رد   » منارـسپ

. دهدیم ناشن  نایناورم  هلیسو  هب  تنطلس 
.114 98 و 113 - ص 97 - شخب 4 ، ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، 88 ؛ ص 87 - ج 2 ، یناغا ، ( 1)

ص 181. ج 2 ، يربط ، ( 2)
ص:474  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نایوار زا  داـنزلا  وبا  دوش . رـضاح  شايراـسگیم  سلجم  رد  هک  تساوخیم  وا  زا  هشیمه  درمـشیم و  منتغم  ار  ناحیـس  نب  نمحرلا  دـبع 
هتفگ و انث  ار  وا  ادعب  دنچ  ره  دوب  هدناجنر  ار  وا  هتفگ و  ازسان  ار  ناورم  رتشیپ  ناحیس  نبا  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  ربخ  نیا  « 1  » هنیدم ربتعم 
هن دوب  يرتگرزب  همعط  دیص  ناورم  فده  اّما  دیآرب ؛ وا  رازآ  ددصرد  دهاوخب  نئاخ  درم  نیا  هک  تشادن  راظتنا  وا  دوب . هتفرگ  هلـص  وا  زا 
هب لصو  هک  مکاح  رصق  زا  شوخرـس  تسم و  هاگرحـس  ناحیـس  نبا  نوچ  تسـشن و  وا  نیمک  رد  دجـسم  رد  یبش  رازآیب . ناحیـس  نبا 
هللا دبع  ورمع و  نب  دمحم  دنتفرگ . ار  وا  دندمآ و  نوریب  نیمک  زا  شنارای  ناورم و  تشذگ  دجسم  هروصقم  زا  دمآ و  نوریب  دوب  دجـسم 

زا دندوب و  رضاح  اجنآ  رد  دندناسریم  حبص  هب  دجسم  رد  اعد  رکذ و  رد  ار  بش  هک  لداع  ینادهاش  نآرق و  نایراق  زا  نت  ود  هلظنح  نب 
. دنام زجاع  نآ  ندناوخ  زا  یتسم  طرف  زا  وا  یلو  دناوخب  نانآ  يارب  ار  دمح  هروس  دنتـساوخ  تشادن  ینامگ  نینچ  زگره  هک  ینابرق ، نیا 

هقعاص نوچ  هک  ربخ ، نیا  زا  تساخرب  باوخ  زا  ریما  نوچ  درک . ینادـنز  ار  ناحیـس  نبا  وا  دـندرپس . « 2  » نانابهگن سیئر  هب  ار  وا  هاـگنآ 
تـسم رگید  ییاج  رد  ار  ناحیـس  نبا  رگا  هدوب و  وا  ییاوسر  راک  نیا  زا  ناورم  فده  هک  تسنادیم  وا  دش . هاگآ  دوب  هدـیچیپ  رهـش  رد 

. درادن ناحیـس  نبا  رب  ّدح  ندرک  يراج  زج  هنیدم  مدرم  رظن  زا  دوخ  هئربت  يارب  یهار  چیه  هک  تسناد  دیلو  درکیمن . نینچ  نیا  دـیدیم 
. دش دازآ  نادنز  زا  سپس  درک و  ارجا  وا  ندز  قالش  يارب  ار  ریما  نامرف  نانابهگن  سیئر 

دوب وا  قباس  مدمه  هک  یموزخم  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  دش . نیشنهناخ  یتدم  دوب  هدنمرش  مدرم  يور  ندید  زا  هک  ناحیس  نبا 
دنک دروخرب  مدرم  اب  ياهنوگ  هب  دوخ  دنورب و  دجـسم  هب  مه  اب  هک  تفگ  وا  هب  درب و  شیارب  ابیز  ياهماج  تفر . وا  رادـید  هب  شنارـسپ  اب 
نیا هک  داد  دهاوخ  روتسد  داد و  دهاوخ  هزیاج  ناحیس  نبا  هب  وا  هک  دورب  هیواعم  رادید  هب  نآ  زا  سپ  تسا . هداتفین  یقافتا  چیه  ایوگ  هک 
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دنتفگ یضعب  درک ، هیکت  ینوتس  رب  درازگ و  زامن  تعکر  ود  تفر و  دجسم  هب  یموزخم  ناگرزب  هارمه  وا  دنرامشب . لطاب  ار  یعرـش  دح 
وا هک  میدید   » ای میدید » ار  وا  ندروخ  قالش  ام   » هک دنتشاد  رارصا  ياهدع  و  دندزن ». ّدح  ار  وا  »

______________________________

. دوب نامثع  نادناخ  زا  ای  سمش  دبع  نب  ۀبیش  نارتخد  زا  یکی  نایلاوم  زا  ف 130 )  ) ناوکذ نب  هللا  دبع  دانزلا  وبا  ( 1)
(. 204 ص 203 - ج 5 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) تسا هدوب  رمع  لتاق  ؤلؤل  وبا  ردارب  شردپ  هک  هدش  لقن 

. دشاب ناورم  هرود  ینعی  لبق  هرود  نانابهگن  سیئر  روظنم  دیاش  ص 82 .) ج 2 ،  ) یناغا هتطرش ، بحاص  ( 2)
ص:475  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. تفر هفیلخ  دزن  هب  قشمد  هب  سپس  دنام  هنیدم  رد  یهام  دنچ  وا  دندزیم ». قالش  اب  ار 
دزن ار  وا  هفیلخ  درک . تبحـص  شردپ  اب  وا  هرابرد  دیزی  دنتـسشن . يراوخبارـش  هب  مه  اب  تفر و  هیواعم  دـهعیلو  دـیزی  ندـید  هب  تسخن 

دنادرگ يور  تشز  ار  دیلو  ادخ  : » تفگ هیواعم  تفگزاب . هفیلخ  يارب  دوب  هدیـشک  ناورم  تسد  زا  ار  هچنآ  دوخ و  هصق  وا  دیبلط و  دوخ 
روصت نم  ناورم ، دروم  رد  اـّما  تسین »؟ هدنمرـش  دز  دـح  دوب  هدروخ  مه  دوخ  هک  یبارـش  يارب  ار  وت  هکنیا  زا  اـیآ  تسا . قمحا  هچ  وا  و 

اّما دهاکب  نم  دزن  رد  دیلو  تلزنم  زا  تساوخیم  وا  دنک . راتفر  هنوگنیا  وت  اب  وا  هب  تبـسن  وت  یتسود  رظن و  نسح  دوجو  اب  هک  مدرکیمن 
ياهمان تفگ  شاهدنسیون  هب  سپ  میتساوخیمن . نینچ  وا  يارب  ام  دروآ و  نییاپ  رهـش  بستحم  دح  رد  ار  دوخ  تلزنم  هکلب  تفاین . قیفوت 

ار یبارش  دوخ  وا  هک  دننادیم  رتهب  هنیدم  مدرم  نوچ  دنک ، شنزرس  رمخ  برـش  يارب  ناحیـس  نبا  ندز  دح  يارب  ار  وا  دسیونب و  دیلو  هب 
دجسم رد  ار  وا  دنک و  مالعا  لطاب  ار  ناحیس  نبا  ندز  دح  هک  داد  روتسد  وا  هب  و  تسا . هدیناشون  ناحیـس  نبا  هب  دوب  هدش  مارح  وا  رب  هک 

هک دوبن  ناحیـس  نبا  ایآ  دنادیم . لطاب  ار  دـح  نیا  نانمؤم  ریما  تسا و  هدرک  متـس  وا  هب  نانابهگن  سیئر  هک  دـیوگب  مدرم  هب  دـنادرگب و 
هک 400 داد  روتسد  ناورم  هب  درک . لقن  ناورم  يارب  لیصفت  هب  هدورس  سمش  دبع  فصو  رد  هک  ار  ياهحیدم  هاگنآ  دورس . ار  راعشا  نیا 
. دنداد مولظم  رعاش  هب  رانید  دیزی 200  رانید و  دوخ 500  هیواعم  دنک . اطع  وا  هب  دناهتفای  شرورپ  هلاّیس  رد  هک  هدریش  رتش  دنفسوگ و 30 

ادخ هب   » داد باوج  وا  درک  توعد  دوخ  مزب  رد  يراوخبارـش  يارب  ار  رعاش  هک  یماگنه  اّما  درک . ارجا  مامت  هب  ار  هیواعم  روتـسد  ناورم 
.« مروخیمن بارش  وت  اب  هرابود  زگره  دنگوس 

. درک شنزرـس  دوب  هداد  ماجنا  شاینورد  ياههنیک  رطاخ  هب  هک  ناحیـس  نبا  اب  شراتفر  يارب  ار  وا  تشون و  ناورم  هب  زین  ياهماـن  هیواـعم 
«1»

ریما تساوخیم  ناورم  هک  دـنکیم  هراـشا  دوخ  تیاور  رد  داـنزلا  وبا  دادـن . دوخ  هب  مه  ار  نتـشون  باوـج  تمحز  یتـح  ـالامتحا  ناورم 
دوخ هک  دوب  نیا  ناورم  دصق  تقیقح  رد  درک . یثنخ  ار  نآ  شاهدازردارب  شنزرس  اب  هیواعم  هک  درازایب  ار  هفیلخ  هدازردارب  هنیدم و 

______________________________

شیپ رد  ناورم  دوخ  هدش  لقن  هک  يرگید  تیاور  رد  . 136 ص 135 - شخب 4 ، ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، . 83 ص 82 - ج 2 ، یناغا ، ( 1)
مود و تسد  یتـیاور  ( 84 ص 81 - ج 2 ، یناغا ،  ) دـنک لـطاب  ار  دـح  هک  درک  راداو  ار  وا  هیواـعم  دز و  هناـیزات  داتـشه  ار  وا  مدرم  يور 

. تسا ربتعمان 
ص:476  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زا هـک  درک  راداو  ار  هیواـعم  اـهنت  هـن  وا  دیــسر . تساوـخیم  هـچنآ  هـب  وا  اــقیقد  و  دریگب . هرخــسم  هـب  ار  ناینایفــس  تموـکح  هـفیلخ و 
هک داد  ناشن  هنیدـم  مدرم  هب  هکلب  درادرب  تسد  دراد  ار  شنامیپمه  رعاـش  هب  يزاـیتسد  قح  هک  تسوا  طـقف  هک  دوخ  ياـهییوگهفازگ 
ّدح نالطب  تسا . هدرک  نایب  مالـسا  عراش  ار  نآ  تمرح  هک  یلاح  رد  تسا  شیوخ  راوخبارـش  نامیپمه  هداوناخ و  دارفا  یماح  هیواـعم 
ّدح زا  اپ  هک  درکیم  مهتم  ار  نانابهگن  عیطم  سیئر  هک  درب  ار  يدساف  ماظن  يوربآ  هکلب  تخادـنین  رطخ  هب  ار  ناورم  يوربآ  ناحیـس  نبا 
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. دوب هتشاذگ  رانک  ار  مدرم  مارتحا  دروم  نآرق  يراق  ود  ریذپانهشدخ  تداهش  هداهن و  رتارف  دوخ 
رد دوخ  تموکح  هرهچ  زا  ار  يراسگیم  گنن  هّکل  نیا  تسناوتن  زگره  وا  درک . ورد  ار  هتـشک  نیا  لصاح  يدوزب  هیواعم  نیـشناج  دیزی 

نیمود زورب  ببـس  دوب  دیزی  اب  تفلاخم  رد  رتشیب  هکلب  دوبن  ریبز  نب  هللا  دبع  دییأت  رد  نادنچ  هک  هنیدم  مدرم  ینلع  شروش  دیادزب . هنیدم 
هچ هب  تسد  تسنادیم  وا  دنک . تفالخ  ياعدا  يوما  نادـناخ  هیلع  هک  درکیم  قیوشت  ار  ریبز  نبا  هناراکبیرف  ناورم  دـش . یلخاد  گنج 
نبا هدهع  زا  تسناوت  دـهاوخ  ادـعب  هک  تشاد  نانیمطا  وا  دوب . ماش  رد  ینایفـس  ماظن  نتخادـنارب  راک  نیا  زا  وا  فدـه  تسا . هدز  یگنرین 

. دـننک رانکرب  تردـق  زا  ار  ناینایفـس  دـندش  رـضاح  نایماش  ات  درکیم  تیامح  هفیلخ  ناـفلاخم  زا  رهاـظ  رد  وا  اذـل  دـیآرب . هکم  رد  ریبز 
هفیلخ نوخ  هدنریگماقتنا  نیلوا  ار  دوخ  غیلبت  نیا  رد  وا  دـشیم . یلمع  نونکا  دوب  هدیـشک  هحلط  نتـشک  ماگنه  لبق  اهلاس  هک  ار  ياهشقن 

وا ياههشقن  قیقد  حرط  هک  دنک  راکـشآ  مدرم  يارب  وا  دوبن  مزال  دناهدرک . ادیپ  ار  راک  درم  هک  دنتفایرد  نایماش  درکیم و  یفرعم  مولظم 
ارجا شدوخ  تفالخ  تهج  رد  دوب ، هدرک  اهگرگ  همعط  يوما  تفـالخ  دوس  هب  ار  شراوگرزب  يومع  رـسپ  هک  یناـمز  هتـشذگ ، دـننامه 

هک نایماش ، دندوب و  نآ  تخانـش  هب  رداق  تسایـس  رنه  نیبزیت  ناگربخ  اهنت  هک  دوب  هدش  باسح  رایـسب  یتسایـس  تقیقح  رد  نیا  دشیم .
. دندرکیمن كرد  یتسردب  ار  نآ  دندوب ، هاگآان  ینایهاپس 

مانمگ هدنـسیون  لوق  زا  نزواهلو  دوب . هزجعم  کـی  اـعقاو  تنطلـس  تخت  هب  ناورم  یباـیتسد  تسا  ارجاـم  دـهاش  رود  زا  هک  يرظاـن  يارب 
چیه نودب  ناورم  « » 1  » دنکیم لقن  ینیتال  یباتک 

______________________________

ناورم : » دنکیم دـییأت  ار  هعقاو  نیا  هنوگ  هزجعم  تیهام  نزواهلو  ص 346 . ارونیماکینورک ، راتساریو )  ) نزنوم . 114 برع ، تنطلس  ( 1)
قشمد تنطلس  تخت  هب  هنیدم  زا  جورخ  اب  دهاوخب  دوخ  هکنآ  نودب  یتح  یششوک و  چیه  نودب 

ص:477  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
بلطم چیه  زار  نامرحم  يارب  تفای »*« .» هار  قشمد  تنطلـس  تخت  هب  هنیدم  زا  جورخ  اب  دهاوخب  وا  دوخ  هکنآ  نودب  یتح  یـششوک و 

هب یـصاعلا  وبا  نارـسپ  یتـقو   » دوب هتفگن  هیواـعم  دوخ  هلمج  زا  دنتـشاد  راـک  نیا  مغ  هک  یناـسک  همه  هب  ناورم  رگم  دوبن . يروآتفگش 
نـسح نوچمه  نایفـس  وبا  هدش  نوگنرـس  نادـناخ  اب  وا  راتفر  نسح  دوب . هدیـسر  راک  نیا  نامز  نونکا  و  دـش . دـهاوخ  هچ  دـسرب » لهچ 

رس رب  هک  یماگنه  دنتـشاذگیمن . دوخ  یـصاعلا  وبا  نادنواشیوخ  هب  یمارتحا  نانآ  درکیم  دومناو  وا  هک  هنوگنآ  دنچ  ره  دوب ، شراتفگ 
هب ار  یسک  هچ  امش  دینادیم  ایآ  : » دیـسرپ دوخ  یماش  ناهارمه  زا  داتـسیا  دوب  هدش  هدرپس  كاخ  هب  هزات  هک  ینایفـس  هفیلخ  نیرخآ  روگ 

هینک یلیل  وبا  دـیدرپس ». كاخ  هب  ار  یلیل  وبا  امـش  هکلب  هن ،  » تفگ وا  ار » دـیزی  نبا  هیواعم  یلب ، : » دـنداد باوج  ناـنآ  دـیدرپس »؟ كاـخ 
هرازف ونب  زا  يرعاـش  دندیدنـسپ و  ار  وا  نخـس  نیا  ناـنآ  دوب . سفنلا  فیعـض  وسرت و  یمدآ  يارب  يراعتـسم  ماـن  زین  هتـشذگرد و  هفیلخ 

«1 (. » بلغ نمل   ) دوش بلاغ  هک  تسا  یسک  هب  قلعتم  یلیل  وبا  زا  دعب  تموکح  هدش  ثحب  رما » نیا   » رد اریز  دیروخن  بیرف  تفگ :
نارـسپ نایفـس  وبا  ربکا و  هللا  دـبع  دـلاخ ، هیواعم ، ردام  هیواعم و  نب  دـیزی  هویب  هتخاف ، دـلاخ ، ما  اب  تفای  نانیمطا  تفالخ  زا  ناورم  نوچ 

هک يراک  رد  ناورم  « 2 . » داحتا داجیا  يارب  هن  دوب  وا  ثاریم  هب  یـسرتسد  يارب  راک  نیا  رتشیب  نزواهلو  هتفگ  هب  انب  درک و  جاودزا  دـیزی ،
دوخ نیشیپ  نادند  ود  هیواعم  اب  جاودزا  تساوخرد  لوبق  ياج  هب  نامثع  هاوخدوخ  رـسمه  هلئان  دش . قفوم  دوب  هدنام  ماکان  نآ  رد  هیواعم 

ار قدشالا  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  دلاخ و  شاهدناوخرسپ  ینیشناج  يارب  دوخ  تقفاوم  ناورم  هک  دیشکن  رتشیب  یهام  دنچ  تسکش . ار 
دوخ ینیشناج  هب  ار  زیزعلا  دبع  کلملا و  دبع  دوخ  نارسپ  ات  تفرگ  هدیدان 

______________________________

. رادمان یخروم  زا  تسروآتریح  الماک  یتواضق  تفای .» هار 
هک تسا  ینیتال  نابز  هب  زین  هدش  لقن  بلاطم  تسا و   Coutinuatio Bvzartia Argbicg A .DCCXLI باتک نیا  ینیتال  مان  * 
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. دش همجرت  هحفص  نامه  لیذ  تشاددای  زا  قوف  بلاطم  اذل  تشادن  ییانشآ  نابز  نیا  هب  مجرتم 
ص 356. شخب 4 ، ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)

اب ار  دوخ  دـنویپ  زیچ  ره  زا  لبق  تساوخیم  ناورم  تسا  دـقتعم  دـنکیم و  در  ار  نزواهلو  هدـیقع  سنمال  ص 114 . برع ، تنطلـس  ( 2)
ياهتباقر ص 67 .) رد   ) 47 ص 43 - ج 12 ، یقرـش ، تاعلاطم  هدکـشناد  هلجم  نایناورم ) روهظ  . ) دنک مکحتـسم  يوما  رتگرزب  نادـناخ 

قوقح نانآ  تشاد  هدیقع  هکلب  تسنادیمن  يوما  نادناخ  رتگرزب  هخاش  ار  ناینایفـس  وا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  شتایح  نارود  رد  ناورم 
. دناهدرک بصغ  ار  یصاعلا  وبا  نادناخ  هیلوا 

ص:478  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دنک باختنا 

رد تخت  رب  ار  وا  هک  دوـب  نیا  وا  مسر  دـنک . راوـخ  مدرم  روـضح  رد  ار  دوـخ  هدـناوخدنزرف  دـلاخ  هک  دوـب  هتخیر  یمظنم  هماـنرب  ناورم 
ات ادخ  هب  : » تفگ ناورم  عقوم  نیا  رد  دریگ ، رارق  دوخ  ياج  رب  ات  دمآیم  فص  ود  نایم  زا  هک  دلاخ  يزور  هکنیا  ات  دناشنب . دوخ  يولهپ 

نخس هک  « 1  » کیکر شحف  نیا  اب  و  تسالا ») ۀبطرلا  نب  ای   ) تسا رتشن  هک ...  ینز  رـسپ  يا  ایب  تسا ، قمحا  کی  نیا  منادیم  هک  اجنآ 
ماش مدرم  مشچ  زا  دـنک و  ریقحت  ار  وا  تساوخیم  دروآیم  نییاپ  یپسور  کـی  دـح  رد  ار  راـبرد  هکلم  دـلاخ و  رداـم  ماـقم  دوب و  ماوع 

: تفگ درک و  شنزرس  ار  شردام  وا  تفر . ردام  هناخ  هب  نیگمشخ  تساخرب و  وا  شیپ  زا  دوب  وسرت  ریغـص و  یکدوک  هک  دلاخ  دزادنیب .
. تفگ وا  هب  دوب  هداتفا  قافتا  هچنآ  و  يدرک » هدنکفارس  راوخ و  ارم  درم  نیا  اب  جاودزا  اب  وت  »

یباـصق تشوگ  نوچ  ار  وا  دـننک و  یناـبرق  ار  هکلم  دـهدیم  هزاـجا  ناـهاش  هب  يزاـب  نوناـق  دوـب . هتفر  يرود  هار  جنرطـش  هاـش  راـب  نیا 
نب رمع  نب  مصاع  نب  رمع  رتخد  نیکـسم  ما  دـلاخ ، ما  نیـشیپ  هناهاش  رهوش  دـیزی ، رگم  دـنرب . ردـب  ملاس  ناـج  دوخ  اـت  دـننک  هعطقهعطق 

یهلا ردـق  ار  نآ  يرعـش  ناـیب  اـب  دـید  رادهحیرج  ار  وا  رورغ  نوچ  درازاـیب و  ار  وا  اـت  دوب  هدادـن  رارق  مود  هکلم  وا و  ياـتمه  ار  باـطخ 
اب هک  دادیم  هزاجا  یهاـش  هب  نوناـق  باـتک  مادـک  دوب . هتخومآ  ار  نآ  نشخ  مسر  هار و  ناـهاش و  يزاـب  نوناـق  دـلاخ  اـما  « 2 « ؟ تسناد

جنرطش نیا  ایآ  دزاس ؟ دنسرخ  ار  دوخ  هدایپ  لیف و  خر ، بسا ، ریزو ، ات  دیوگ  ازسان  دوخ  يوناب  هب  رازاب  هچوک و  مدرم  نخس  نیرتتشز 
هک دشیم  هچ  دوب ؟ هدیشیدنا  چیه  دنک  دوبان  شایساپسان  يارب  ار  وا  ات  دوب  هتشاذگ  هکلم  رایتخا  رد  هک  یکانرطخ  رازفاگنج  نیا  اب  زاب 

؟ تساخیمرب وا  هیلع  درم  نیا  ياهسوه  هب  ندش  میلست  تمدخ و  ياج  هب  تسکشیم و  ار  نوناق  نیا  راب  کی  زین  وا 
. دوب هدیشک  هلیبق  نیا  زا  یفاک  هزادنا  هب  هتخاف  وا . لصاحیب  ياهیوگهوای  نیا  جنرطش و  هاش  نیا  رب  نیرفن  سپ 

هعقاو نیا  زا  ناورم  مشیدـنیب ». ار  هعقاو  نیا  جـالع  دوخ  نم  اـت  ورب  وا  دزن  هب  هشیمه  نوچ  ياهتفگ ؛ نم  هب  هک  دـنادن  : » تفگ دـلاخ  رداـم 
هرابرد دلاخ  : » دیسرپ دلاخ  ما  زا  درک و  هشیدنا 

______________________________

ص 91. نایناورم ، روهظ  سنمال ، ( 1)
ص 88. ج 16 ، یناغا ، ص 155 ؛ بسن ، يریبز ، ( 2)

ص:479  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
يزیچ تاهراـبرد  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  دـلاخ  دزن  هب  وـت  تمرح  دـیوگب ! يزیچ  وـت  هراـبرد  دـلاخ  : » تفگ وا  تفگن »؟ وـت  اـب  يزیچ  نم 

هدـننکریقحت نیا  دوـب . وا  گرزب  هابتـشا  نیمود  نیا  و  دـیوگیم . تسار  وناـب  نـیا  هـک  درک  نـیقی  دـش و  رطاـخ  هدوـسآ  ناورم  دـیوگب ».
. دوخ قوشعم  تحلصم  يارب  رگم  دنروآ  يور  یگنج  ياههلیح  هب  نانآ  هک  درکیمن  روصت  نانز  راکهنهک 

. سمش دبع  ریش  هدام  زا  يوما  رن  روبنز  رب  ياو  « 1  » تسین هیما  داژن  زا  تسا و  سمش  دبع  زا  وناب  نیا  هک  تسنادیمن  وا  رگم 
رد هک  تسنادیمن  دوخ  درب و  هاـنپ  هکلم  هرجح  هب  زورمین  باوخ  ماـگنه  يزور  تشادیمرب . ار  دوخ  هابتـشا  ماـگ  نیموس  ناورم  نوـنکا 
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وا دنکفا . دوخ  همعط  رب  لاگنچ  تسجرب و  نیمک  زا  ریـش  هدام  دـش و  هتـسب  اهرد  تفر  ورف  شوخ  باوخ  هب  نوچ  تسا . هتفخ  ریـش  مانک 
رب دوب  هدـناوخ  هدولآ  رت و  ار  نآ  ناورم  هک  ار  شندـب  زا  تمـسق  نآ  تسـشن و  نآ  يور  دوخ  داهن و  وا  تروص  رب  رپ  زا  هتـشابنا  یـشلاب 

ریما دنتـسویپ . وا  هب  يدنـسرخ  يداش و  اب  دندیدیم  هنازور  هدننکهتـسخ  ياهراک  رد  یعونت  هک  ناکزینک  تشاذـگ . ناورم  ینیب  ناهد و 
هدزاود نیگمـشخ و  ياهکلم  نیگنـس  مسج  دناوتیم  ریبز  نب  هللا  دـبع  وا  ناولهپ  یّکم و  بیقر  ایآ  هک  دـشیدنیب  ات  تفاین  یتصرف  نانمؤم 

. دوب هدرک  تام  هاش  ار  وا  وناب  دوب و  هدش  مامت  يزاب  « 2 . » درادرب وا  يور  زا  ندش  هفخ  زا  شیپ  ار  رابرد  هدرورپکین  تماقشوخ و  زینک 
. دوب هدرم  هاش 

هک یهانگ  رب  يرادـیاپ  : » دوب هتفگ  وا  دـیچ . ار  نآ  هویم  دوخ  دوب  هداد  نامثع  شیاسراپ  يومع  رـسپ  هب  هک  ار  یلـصاحیب  دـنپ  ماـجنارس 
رب هک  وا  یناـنوی  یمور - نایادـخ  یهد » رد  نت  نآ  هب  سرت  زا  هک  ياهبوـت  زا  تـسا  رتـهب  یهاوـخب  شـشخب  ادـخ  زا  نآ  يارب  یناوـتیم 

غیرد وا  هـب  هبوـت  تـصرف  نداد  زا  دـننارب  اـههیاس  تـسپ  ناـهج  هـب  ار  وا  هـکنآ  زا  شیپ  دـندرکیم  تداـسح  شزیگناتفگـش  تیقفوـم 
. دندیزرو

هتـسناوتن مه  يربط  یتح  هک  هتفرگ  رارق  ناـگمه  لوبق  دروم  هدـش و  لـقن  « 3  » ربتعم ياهتیاور  هلـسلس  اب  دـنچ  ره  ناورم  یناـیاپ  هصق  نیا 
لاح نیع  رد  دنک  يراددوخ  نآ  لقن  زا  تسا 

______________________________

(. ص 155 بسن ، يریبز ،  ) دوب سمش  دبع  نب  ۀعیبر  نب  ۀبتع  نب  مشاه  وبا  رتخد  هتخاف  ( 1)
ص 145- ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، ص 90 ، ج 16 ، یناغا ، 577 ؛ ص 576 - ج 2 ، يربط ، 30 ؛ ص 29 - ج 7 ، تاـقبط ، دعـس ، نبا  ( 2)

.159
. تسا هدش  لقن  عفان  زا  ءامسا  نب  هیریوج  زا  لیعامسا  نب  یسوم  زا  دانسا  هب  تسا  نآ  ساسا  رب  رتشیب  راتفگ  نیا  هک  دعس  نبا  تیاور  ( 3)

ص:480  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هب  » دیوگیم هدرک و  هصالخ  هلمج  کی  رد  ار  نآ  عبطخوش  یخروم  نزواهلو  تسا . هتفرگن  رارق  رصاعم  یبرغ  ناگدنـسیون  دنـسپ  دروم 

ار نآ  ای  هدرک  دـیدرت  نآ  تحـص  رد  اـی  گرزب  ناـخروم  رتشیب  تسین ». رفاـک  رفک  يوار  رفاـکب ، سیل  رفکلا  لـقان  و  «، 1  » يدقاو هتفگ 
يزیمآهعجاف شقن  هرابرد  هکدلن  نوچ  مه  نم   » دـنکیم فارتعا  يوما  دـیدج  يراگنخـیرات  توسک  شیپ  سنمال  « 2 . » دناهتفرگ هدیدان 

یتواسق نانچ  اب  قدـشا  اـب  هک  کـلملا  دـبع  منکیمن  روصت  نم  : » دـیازفایم وا  « 3 .« » مراد دـیدرت  دـناهداد  تبـسن  نز  نیا  هب  ناـیوار  هک 
يرامیب رتسب  يدوعـسم  تیاور  ساسا  رب  سنمال  هاگنآ  « 4 .« » دراذگب هدوسآ  هنوگنآ  ار  شردـپ  لتق  ناتـسدمه  نالماع و  درک  دروخرب 

یگنج نامرهق  نیا  گرزب و  هاش  نیا  ندمآرد  وناز  هب  يارب  يدنیاشوخان  هلأسم  چـیه  یلاع ؛ یباختنا  « 5 . » دنیزگیمرب وا  يارب  ار  نوعاط 
نانیـشناج هیـصوت  هب  هناـهاش  هتـساوخان  گرم  هثداـح  نیا  هنوگچ  هک  درک  هیجوت  ناوتیم  یبوخب  درادـن . دوـجو  گرم  ساد  لـباقم  رد 

، تشاد قالخا  ناگرزب  زا  یتح  ار  ییوگـشیپ  نینچ  روصت  راظتنا  ناوتیم  هنوگچ  دشن . تیاور  ییاج  رد  وا  نادراک  نارواشم  دـنمدرخ و 
. دوب هدش  راتفرگ  نوعاط  لاگنچ  هب  وا 

دعب ياههرود  رد  ار  تیاـنج  نیا  ناتـساد  دوب  دـقتعم  وا  تسیرگنیم . يرتتبثم  دـید  اـب  قیاـقح  نیا  هب  بلاـطم  ددـجم  یـسررب  اـب  رتور 
ار تقیقح  دیاب  راچانب  هک  درک  ساسحا  تشاد  یثداوح  نینچ  نایب  هب  صاخ  ياهقالع  رگید  یتاهج  زا  هک  يدوعسم  یتح  دناهتفاب .

______________________________

ص 114. نآ ، طوقس  برع و  تنطلس  ( 1)
ناورم الامتحا  دشاب  تسرد  تیاور  نیا  رگا  هک  تسا  دـقتعم  ص 104 ) ندابسیو 1970 ، مالـسا ، رد  یلخاد  گنج  ود   ) میاهلز طقف  ( 2)

. تسا هداد  تسد  زا  ناینافس  هب  تنایخ  تلع  هب  ار  دوخ  ناج 
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. ناینایفـس هتخاس  تسا  ياهناسفا  هصق  نیا  هک  دنکیم  لقن  یقرواپ  رد  ار  هکدلن  رظن  نیا  هارکا ، اب  سنمال ، ص 91 . نایناورم ، سولج  ( 3)
رب ار  يوما » گرزب  هخاش   » ناورم و نیب  داحتا  هصق  نیا  سنمال  هدیقع  هب  دنریگب . مشخ  ناورم  رب  دنتـشاد  قح  ناینایفـس  لوبقم . يروصت 
دنچ ره  تشاد  دوجو  املـسم  اههناسفا  نیا  زا  يرایـسب  دندیزرو . باتـش  هناسفا  نیا  باختنا  رد  يوما  نابیقر  هک  دیازفایم  سنمال  دز . مه 

. تسا ضرغم  نایعیش  الامتحا  نابیقر ، نیا  زا  سنمال  روظنم 
هب ماـگنه  رد  هک  درک  اـعدا  قدـشا  هکنآ  زا  سپ  دوب . ناورم  نب  کـلملا  دـبع  يوـمع  رـسپ  دیعـس  نب  ورمع  قدـشا  ص 91 . ناـمه ، ( 4)
رـس دوخ  تسد  هب  ار  وا  کلملا  دـبع  تسوا ، قح  تفالخ  دوب  هدـمآ  لمع  هب  ناورم  وا و  نیب  هک  یتقفاوم  رب  اـنب  ناورم  ندیـسر  تفـالخ 

. دیرب
ندروخ ای  هتخاف ، تسد  هب  ندـش  هفخ  یعیبط ، گرم  نوعاط ، ار  ناورم  گرم  تلع  دوخ  نایوار  هب  داـمتعا  اـب  يدوعـسم  . 96 نامه ، ( 5)

(. 289 ص 288 - ج 3 ، جورم ،  ) دنادیم وا  روتسد  هب  مومسم  ریش 
ص:481  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هب دوب . هتـشذگرد  نوعاط  تلع  هب  ای  یعیبط  گرم  هب  ناورم  هک  دـندقتعم  دوجوم  عبانم  زا  يدادـعت  هک  درک  يروآدای  درامـشب و  مرتحم 
هک تسا  دـقتعم  رتور  دوب . هدـش  ماش  مدرم  ریگنماد  تبیـصم  نیا  لاس  نآ  راهب  رد  اریز  تشاد  يرتشیب  لامتحا  نوعاط  رثا  رب  گرم  نیقی 

«1 . » دزیرگب کلملا  دبع  گنچ  زا  تسناوتیمن  لتاق » نز  نیا   » املسم تشادیم  تقیقح  لتق  ناتساد  رگا 
يدوعـسم ارچ  دتفیب . میلـست  رکف  هب  دیاش  گرزب ، ناخروم  همه  لوبق  دروم  عطاق و  لیالد  نینچ  اب  ندش  وربور  ماگنه  شلاب  هصق  عفادـم 

نیا ددجم  یـسررب  اب  یـسک  ره  اّما  دراد ؟ اور  دیدرت  ننـست  هب  نمؤم  يربط  تیاور  تحـص  رد  راب  کی  يارب  یتح  دیابن  هعیـش  هب  لیامتم 
نوـچ هک  دراد  دوـجو  یبرغ  فاکـشوم  ناـخروم  ریگمـشچ  رظن  قاـفتا  نیا  يارو  رد  ياهزیگنا  هچ  دـسرپب  دوـخ  زا  تسا  نـکمم  هـعقاو 

یـشومارف هب  ار  نآ  ای  هدرک  در  ار  ناتـساد  نیا  دـننایامنب ، گرزب  يزابرـس  هنهک  رادمتـسایس و  ار  يوما  تنطلـس  راـمعم  نیا  دـنهاوخیم 
گنر و اب  ار  نآ  يدوعـسم  دوب و  هدروآ  هوتـس  هب  ار  کلملا  دبع  وا  نیـشناج  هک  تشز  هعقاو  نیا  هک  درک  روصت  ناوتیمن  ایآ  دناهدرپس .

ندش مومسم  یتح  دشاب ، يوما  هیهاد  زابرس و  هنهک  نیا  هنومن و  رادمتسایس  نیا  هتسیاش  تسناوتیمن  دوب ، هدیشک  ریوصت  هب  رگید  یباعل 
هنحص هب  ار  وا  رگید  راب  هکنیا  زا  هدنناوخ  دشاب . رتدنیاشوخ  دوب  نکمم  دوب  هدمآ  مشخ  هب  شرـسپ  اب  وا  راتفر  ءوس  زا  هک  شنز  تسد  هب 

. دیشخب دهاوخ  ار  ام  میاهدناشک  گرم  رتسب 
كاـچ هقی  هک  داد  روتـسد  زین  دوخ  نازینک  هب  دـیرد و  ار  دوـخ  نهاریپ  ناـبیرگ  تساـخاپب و  دوـب ، هدروآ  تسد  هب  ار  يزوریپ  هک  هکلم ،

عبانم « 2 «. » دوب هتـشذگرد  هاگانب  نانمؤم  ریما   » دیچیپ رـصق  رـسارس  رد  نانز  نویـش  يادص  دوب  نامز  نآ  مسر  هکنانچ  نآ  سپـس  دـننک .
ار نآ  رّوصت  دنبای و  هار  دش  هاگآ  نآ  زا  ای  دینش  ار  وهایه  نیا  هک  لوتقم  هفیلخ  دنزرف  کلملا  دبع  ینورد  ياههشیدنا  هب  دناهدرکن  یعس 

نیمز رد  ادخ  هفیلخ  وا  هک  دوب  نیا  دیـشخرد  وا  نهذ  رد  هک  ياهّقرج  نیلوا  کش  نودب  دناهتـشاذگاو . دـناوخب  ار  وا  راکفا  هک  يرظان  هب 
. تسا هدش 

هتشذگن دنچ  یتاظحل  دیاش  تشاد ؛ يروصت  هچ  نانز  هویش  زا  وا  تشاد . یگتسب  وا  هنادنمدرخ  يریگمیمصت  هب  نونکا  اهناسنا  تشونرس 
. تسا هداتفا  یقافتا  هچ  دیمهف  وا  هک  دوب 

______________________________

.163 ص 162 - (، 73 - 61  ) یلخاد گنج  ود  نایوما و  رتور ، ( 1)
ص 30. ج 5 ، تاقبط ، دعس  نبا  ( 2)

ص:482  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ایآ درکیم ؟ هچ  دیاب  وا  دوب . هدینـشن  يزیچ  یبلق  هلمح  زا  یـسک  تخـس  نارود  نآ  رد  و  دوب ، لاحرـس  ملاس و  شیپ  هظحل  کی  شردـپ 
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یملع دنک ؟ ادج  نت  زا  ار  راکتنایخ  يردامان  رـس  دریگب و  ار  وا  نوخ  ماقتنا  ردپ  هب  يدنزرف  قشع  دیدش و  مشخ  نآ  اب  دریگرب و  ریـشمش 
دننام ار  دوخ  تسد  دیابن  هاشداپ ، کی  هب  دسر  هچ  فیرـش ، درم  کی  دـنادب  هک  دوب  هزادـنا  نآ  هب  دوب  هتخومآ  ردـپ  زا  کلملا  دـبع  هک 

ار راتفردب  يومع  رتخد  نیا  رش  ات  داهنیم  یماد  تسیابیم  شردپ  هک  دیـسر  شرطاخ  هب  دنک . هدولآ  نانز  نوخ  هب  یلومعم  زابرـس  کی 
، نتـشک يارب  ناهاش  هک  ییاهـشور  دنناسرب . دوخ  لامعا  يازـس  هب  ار  راکهانگ  هک  دنک  راداو  ار  دوخ  نامداخ  تسناوتیم  وا  هّتبلا  دنکب .

يارب دیاب  ار  هچنآ  تازاجم  نیا  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  ادعب  اّما  درادن . يرـصح  دح و  دننیزگیم  رب  تازاجم  فلتخم  ياههویـش  هجنکش و 
؟ تخادنایمن اهنابز  رس  رب  دنامب  ناهنپ  هکلم  هرجح  ياهراوید  تشپ  هشیمه 

هب گرزب  رما  نیا  ندـنارواب  يارب  هک  دوب  هاگآ  دـنادیم  یبوخب  ار  نآ  یناوید  درم  ره  ای  یلومعم و  رادمتـسایس  رب  هچنآ  زا  کلملا  دـبع 
رعـش وا  دـیزرل . دوـخ  رب  دـش  دـهاوخ  هچ  دـننادب  ار  تقیقح  مدرم  رگا  هک  رکف  نیا  زا  وا  دنیـشنیم . لد  هب  قیاـقح  زا  شیب  رهاوـظ  مدرم 

شیع و رـصق  رد  دیزی  دـسج  دوب : هتفگ  هک  دروآ  دای  هب  ار  يوما  تموکح  ياهزور  نیرخآ  فصو  رد  ار  « 1  » یناسارخ يرعاش  هنادواج 
ینز تخیریم و  نوخ  نآ  ینیب  زا  هک  دشیم  هدید  بارش  یکشم  یماج و  وا  شلاب  رانک  رد  دوب و  هداتفا  نیمز  رب  نیراّوح ، رد  شـشون ،

زا وا  نارادـتیالو  رگا  هک  ار  نآ  راـبنایز  رثا  و  دوـب »*« . نازیخ  ناـتفا و  تسد  رد  یجنـص  اـب  هتفر  گرم  باوـخ  هب  تسم  نـیا  رب  ناـیرگ 
«2 . » دننک یچیپرس  شنامرف 

ماقتنا روآمرـش  نایاپ  هک  دنتفاییم  یتصرف  يوگاجه  نارعاش  دوب . هدیـشاپورف  املـسم  يوما  نادناخ  دوبن  شردـپ  عطاق  لامعا  رطاخب  رگا 
. دنشکب ریوصت  هب  تشاد  رارق  نآ  يور  رب  شناکزینک  نیگمـشخ و  ياهکلم  نیگنـس  مسج  هک  یـشلاب  ریز  رد  ار  مولظم  راذگناینب  گرزب 

منتغم ار  ّتیعقوم  دوب  نکمم  نانآ  نیرترادافو  یتح  فیعضت . نایماش  دندشیم و  زوریپ  نایفوک  نایرصب و  هّکم ، رد  وا  نافلاخم  نانمشد ،
يور ریبز  نبا  هب  هدرمش 

______________________________

. هداّرع نبا  ( 1)
م تسا . هدرک  لقن  لاس 64  ثداوح  رد  ار  نآ  هک  ص 480  ج 6 ، توریب ، رکفلا  راد  پاچ  يربط ، كر : * 

قز بوـک و  هداـسو  دـنع  هتینم و  تفرط  میقم . مث  نیراّوـحب  دـسج  مککلم  رخآ  نإ  هیما  ینب  أ  . ] ص 105 برع ، تنطلـس  نزواهلو ، ( 2)
[. م ص 480 ) ج 6 ، يربط ،  ) موقت ةرات و  دعقت  جنّصلاب  هناوشن  یلع  یکبت  ّۀنرم  و  موثرم ، فعار 

ص:483  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
يزاب ار  یشقن  نامه  یتسیاب  وا  دوب . یشوپهدرپ  عقوم  نونکا  هن  دندرک . نینچ  دیزی  گرم  زا  دعب  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  هنوگنامه  دنروآ 

کلملا دـبع  تسا . هتـشذگرد  یناـهگان  یگرم  هب  هفیلخ  دراد  ناـنیمطا  هک  دوـب  هدرک  دوـمناو  هتفگ و  وا  هـب  رگهـلیح  لـتاق  هـک  درکیم 
رد دـیاش  رابخا ، نایوار  مدرم و  رتشیب  اّما  دـنفرحرپ . نانز  هکنآ  رخآ  نخـس  دریگب . ار  تاعیاش  ولج  دوب  دـهاوخن  رداـق  وا  هک  تسنادیم 
دح دنیوگب ، ار  تقیقح  ناهاش  هرابرد  دنراد  تسود  مدرم  تفرگ . دـنهاوخن  يّدـج  ار  ناشیا  فیجارا  اّما  دنونـشب ، ار  نانآ  نخـس  ناهنپ 

. دنزیرن ار  وا  يوربآ  هک  يدح  ات  لقا 
راک نیا  هب  تسد  هدیجنس  یباسح  اب  هکلب  هدرکن  ار  راک  نیا  هدیجنسن  یمشخ  اب  ریـش  هدام  نیا  هک  دش  راکـشآ  نانمؤم  ریما  يارب  جیردتب 

هکلم نونکا  تقیقح  رد  دزادـنا . رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  شراکبان  رهوش  تسد  زا  ییاهر  يارب  هک  دوبن  هزادـنا  نآ  هب  وا  تقاـمح  دوب . هدز 
هک نز » نیا   » هک دیمهف  کلملا  دبع  دوب . ناما  رد  هاش  ییوجماقتنا  زا  درکیم  ریجا  شردپ  نتشک  يارب  کلملا  دبع  هک  یلتاق  ره  زا  شیب 

هدش زاغآ  هزات  ریش  هدام  نیا  دیشیدنا . نآ  هب  هرابود  کلملا  دبع  دوبن . یلومعم  ینز  دندادیم  تبسن  وا  هب  ار  راب » تبیصم  شقن   » تایاور
. دوب

ساـسحا ناـهگان  وا  دوب . هدرب  ثرا  هب  ردـپ  زا  رتمک  ار  نیا  تشادـن و  يداژن  ياهیگتـسباو  هب  تبـسن  ینادـنچ  تیـساسح  کـلملا  دـبع 
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دوب هدنز  راکایر ، رگهئطوت  نیا  ناورم ، هک  ینامز  ات  دنراد . یسانشردق  هزاجا  ناهاش  هک  يدح  ات  هّتبلا  درک . یـسانشردق  یتح  شمارآ و 
«2  » ره تسناوتیمن  شردپ  ایآ  « 1 . » تشادن تنطلس  تخت  هب  یبایتسد  هب  يدیما  کلملا  دبع 

______________________________

(. ص 159 ج 5 ، باسنا ، يرذالب ،  ) دندوب هداد  بقل  هّبح  ار  وا  شاهثج  یکچوک  ّتلع  هب  ( 1)
دنکیم و حیحـصت  دوب ، يودب  هاوخدوخ و  ینز  هتخاف  دیوگیم  هک  ار ، رلوم  هابتـشا  ص 144 ) برع ، تنطلـس   ) یقرواپ رد  نزواهلو  ( 2)
ار نز  نیا  تفرگ  ماقتنا  وا  زا  شرـسپ  هب  تبـسن  ناورم  دنـسپان  راتفر  يارب  اهنت  هتخاـف  دـیوگیم  هکنیا  رد  وا  دـنادیم . یـشیرق  ینز  ار  وا 

هدیدان ار  هکلم  هب  تبسن  ناورم  ریقحت  دوب و  هتفرگ  مشخ  ناورم  رب  شرـسپ  رطاخب  هتخاف  هک  درکیم  رکف  زین  سنمال  دریگیم . مک  تسد 
وا جنردوز  رسپ  دنادرگیمنرب و  ریغص  دلاخ  هب  ار  تفالخ  وا  لمع  هک  تسنادیم  کش  نودب  وا  (. 91 ص 90 - نایناورم ، روهظ   ) تفرگ

. تسین تفالخ  هتسیاش 
. دوب اهنیا  زا  شیب  املسم  نآ  ياهیمرگرس  يوما و  تنطلس  ناورم ، زا  وا  ترفن 

ص:484  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
لتق نیا  رد  راکهانگ  هب  رگا  هک  تسناد  نونکا  کلملا  دبع  دنک ؟ دهعیلو  وا  ياج  هب  ار  « 1 « » شرسپ هد   » زا رگید  یکی  دهاوخب  هک  نامز 
نیا نتفرگ  نشج  نامز  نونکا  دنک . هدافتسا  وا  نتشک  يارب  دوخ  قح  زا  هکنیا  ات  دشاب  نآ  زا  رتدیفم  تنطلـس  يارب  دیاش  دناسرن  یبیـسآ 

زا رگا  یتح  خیرات  تسا . نینچ  یتسرد  هب  تشادـنپ و  دـنهاوخ  هناسفا  ار  همه  فاکـشوم  ناخروم  هاش ! داب  هدـنز  هدرم . هاش  دوب . سولج 
نآ هب  یقنور  گنر و  ات  دوشیم  رپ  لیخت  اب  هک  تسه  نآ  رد  ییاـهألخ  مهزاـب  تـالوقعم ، تـالامتحا و  اـب  يزاـب  هن  دـشاب ، هقیقد  مولع 

روصت نیا  تسین . تایعقاو  كرد  هدرپ و  ندز  رانک  ناوت  ار  ام  هک  دناهتـسارآ  ناتـساد  نارازه  اب  ار  خیرات  تاحفـص  ناگتـشذگ  دـشخبب .
الامتحا یخیرات ، قباوس  رد  ای  يربخ  ياههناسر  رد  روآلالم  هداس و  تایاور  نیا  هک  دبای  هار  واکجنک  خروم  نهذ  هب  تسا  نکمم  لطاب 

دننامه دوش ، هتـشادرب  نآ  یبدا  باعل  گنر و  رگا  دـنمدوس ، یتیاکح  دـشابیم . هدروخن  تسد  هداس و  یقیقح  یعرف  ياـههصق  زا  شیب 
دیناوتیم امـش  ریـش ، هدام  ای  نوعاـط  دـهد . خر  تشاد  لاـمتحا  اـی  تسناوتیم  یقاـفتا  هچ  هک  دـنکیم  ناـیب  یبوخب  هداـس  تیاور  کـی 

نانآ زج  یناسک  يارب  ار  نآ  دوب  دـیهاوخ  رداق  ایآ  یلو  دـیآ  قیاف  يرگید  رب  فرط  ود  زا  یکی  دـیاش  دیجنـسب و  ار  هعقاو  نیا  تالامتحا 
دیناوتیم تروـص  نیا  رد  دیدنـسپب  ار  هناـهاش  تقیقح  دـیاش  دراد . هقیلـس  هب  یگتـسب  تروـص  ره  رد  دـینک ؟ تباـث  دـندقتعم  دوـخ  هک 

رواب ار  نوعاط  هصق  دیناوخب و  ریذپانفاطعنا  ییاههیهاد  ای  نازابرس  نایمور  شور  هب  ینارادمتسایس  گرزب ، نانامرهق  هرابرد  ییاهناتساد 
فارتعا دنکیمن و  یضار  ار  امش  هنارعاش  تقیقح  رگا  دیاهتفای . ار  تقیقح  هک  دینک  یضار  ار  دوخ  رایسب  ثحب  زا  دعب  مه  دیاش  دینک و 
ياهزیچ شجنـس  هب  هشیمه  هک  دـیهاوخیمن  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  هناـهاش  تقیقح  زا  رتـالاب  یتقیقح  تسا  نکمم  یهاـگ  هک  دـینکیم 
تقیقح رگا   » دیهد همتاخ  نئمطم  اّما  كوکشم  هلمج  نیا  اب  ار  اهثحب  مامت  دینک و  باختنا  ار  ریش  هدام  ناتـساد  دیزادرپب . هدشن  ینیبشیپ 

«. تسا هدش  هتفاب  هنارهام  اّما  درادن 
______________________________

(. 161 ص 160 - بسن ،  ) تشاد رتخد  هد  رسپ و  هد  يراعتسا ، روط  هب  هن  تقیقح و  رد  يریبز ، لقن  هب  ناورم ، ( 1)
ص:485  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

اهتسویپ

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نفد  نفک و  - 1
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زور هبنش ، هس  زور  رد  يراپس  كاخ  مسارم  هک  تسا  هدش  دیکأت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نیفدت  دروم  رد  تنس  لها  تایاور  رد 
ماجنا یخیرات  بیترت  دش . ماجنا  دندوب  هدرک  تعیب  رکب  وبأ  اب  همه  هکنآ  زا  سپ  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  تلحر  زا  دـعب 

ترـضح تلحر  ربخ  راشتنا  زا  سپ  هک  دـنکیم  لـقن  هریره  وبا  زا  تیاور  هب  قاحـسا  نبا  تسا . هدـش  لـقن  قاحـسا  نبا  هریـس  رد  مسارم 
: تفگ دندوب ، هدمآ  درگ  دجـسم  رد  رب  هک  یناناملـسم  هب  باطخ  رمع ، هبنـشود  زور  حبـص  زامن  زا  دعب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 

شیوخ راگدرورپ  دزن  هب  هدرمن و  دنگوس  ادخ  هب  یلو  تسا  هدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  نامگ  ناقفانم  زا  یخرب  »
. تشگدهاوخزاب تسا و  هتفر 

هب دـمآ و  رکب  وبأ  نآ  زا  سپ  درک ». عطق  تسا  هدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدرک  لاـیخ  هک  ار  سک  ره  ياـپ  تسد و  دـیاب  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  گرم  در و  ار  رمع  نخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رکیپ  هب  ندرک  هاگن  زا  سپ  تفر و  هشیاع  هرجح 
هدش عمج  رکب  وبأ  درگ  هب  هک  نارجاهم  دزادرپیم . هدعاس  ینب  هفیقـس  ناتـساد  لقن  هب  هعقاو  نیا  رکذ  زا  سپ  قاحـسا  نبا  درک . دـییأت  ار 

رد دـندش و  دراو  نانآ  عمج  هب  نارجاهم  دـننک . باختنا  ياهفیلخ  دوخ  يارب  ات  دـناهدمآ  درگ  هفیقـس  رد  راصنا  هک  دـندش  هاگآ  دـندوب ،
. دندیزگرب ار  رکب  وبأ  اغوغ  بوشآ و  زا  رپ  ياهنحص 

تفگ نخس  رکب  وبأ  زا  شیپ  رمع  دش . ماجنا  دجسم  رد  دعب  زور  یمومع  تعیب  هک  دنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  تیاور  هب  قاحسا  نبا 
گرم هک  لبق  زور  رد  دوخ  هابتشا  زا  و 

ص:486  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دننک تعیب  وا  اب  هک  تساوخ  مدرم  زا  درک و  یفرعم  ار  رکب  وبأ  سپـس  تساوخ . ترذعم  دوب  هدرک  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

تلحر هلأـسم  هب  قاحـسا  نبا  هک  تسا  هعقاو  نـیا  رکذ  زا  سپ  درک . داریا  یهاـتوک  هیحاـتتفا  قـطن  رکب  وـبأ  یموـمع ، تـعیب  نـیا  زا  دـعب 
لسغ يارب  مدرم  هبنش  هس  زور  ینعی  دیسر ، نایاپ  هب  رکب  وبأ  اب  تعیب  نوچ  : » دیوگیم دزادرپیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح 
نامه هب  ار  عیاقو  « 2  » ریثک نبا  دننام  وا  زا  دـعب  ناگدنـسیون  يربط و  « 1 .« » دنتفر هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هزانج  نفد  نفک و  و 
تلحر زا  سپ   ) هبنـشود زور  هیقب  رد  هک  دـنکیم  لـقن  ارچ  نوچیب و  ریثـک  نبا  دـندرک . لـقن  دوب  هدرک  تیاور  قاحـسا  نبا  هک  یبـیترت 

نفد نفک و  هدامآ  مدرم  هک  دوب  تعیب  راک  نایاپ  زا  سپ  دـندوب ، رکب  وبا  اب  تعیب  لوغـشم  باحـصا  هبنـشهس  زور  زا  یـشخب  رد  و  ربمایپ )
«3 . » دندرکیم يوریپ  قیدص  رکب  وبأ  روتسد  زا  دنتشاد  هک  یلکشم  ره  رد  دندش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هک دـش  ماـجنا  یناـمز  رد  رکب  وبأ  باـختنا  دـنکن  روصت  یـسک  هکنآ  زج  تسین  يزیچ  بیترت  نیا  اـب  عیاـقو  تبث  يارب  رارـصا  زا  فدـه 
. تشاد مسارم  نیا  رب  لماک  تراظن  رکب  وبأ  دنیوگب  مدرم  هب  دـندوب و  وا  نفد  نفک و  مرگرـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادـنواشیوخ 
، یلع سابع ، هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  رکب و  وبأ  : » دنکیم لقن  تنس  لها  تایاور  یندم  بتکم  هدنیامن  يرهز 

هلأسم نیا  « 4 (. » هّونجا  ) دـندناشوپ نفک  ار  وا  هک  دـندوب  نانیا  و  نیباّلخ ،)  ) دـندرک راذـگاو  ربمایپ  نادـناخ  زا  نارگید  سابع و  نب  لضف 
. درکیم تیامح  هنیدم  مدرم  لومعم  عضوم  زا  هناعطاق  قاحسا  نبا  دوب و  هدمآرد  تنس  لها  تاداقتعا  ءزج  دیدرت  نودب 

و « 5  » هشیاع زا  نآ  اب  فلاخم  یتیاور  اب  هارمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رکیپ  لـسغ  هراـبرد  ار  ساـبع  نبا  تیاور  سپـس  قاحـسا  نبا 
دنکیم لقن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  زا  یهاتوک  تیاور 

______________________________

ص 1018. هریس ، ماشه ، نبا  ( 1)
. دعب هب  ص 244  ج 5 ، هیادب ، ریثک ، نبا  ( 2)

ص 260. نامه ، ( 3)
ص 570. ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
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نینچ ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رکیپ  لسغ  مسارم  یمـشاه  هّبب )  ) لفون نب  ثراح  نب  هللا  دبع  . 46 ص 45 - باتک ، نیمه  كر : ( 5)
رد رب  دـمآ و  بلّطملا  دـبع  ینب  هارمه  سابع  تسب . ار  رد  تساخرب و  یلع  درپس  ناج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  تسا : هدرک  لقن 

هیبش هک  تساخرب  یشوخ  يوب  و  ياهزیکاپ » گرم  یگدنز و  رد  هک  تیادفب  مردام  ردپ و   » دیوگیم مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دینش  داتسیا و 
: تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  هب  سابع  سپ  دوب . هدیسرن  ماشم  هب  زگره  نآ 

یلع اولبقا  ةأرملا و  نینخک  انینخ  عد   ] دیزادرپب ناتقیفر  راک  هب  راذگاو و  ار  رگهحون  نانز  نوچ  نتسیرگ 
ص:487  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زا لقن  هب  سابع ) نب  هللا  دـیبع  نب   ) هللا دـبع  نب  نیـسح  زا  یتیاور  لقن  اب  وا  دـندرک . نفک  هماج  هس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک 
هدیبع وبا  دندوب : هنیدم  رد  نکروگ  ود  دزادرپیم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  ربق  ندنک  هرابرد  نخس  هب  سابع  نبا  زا  همرکع 
دحل دـنکیم و  روـگ  هنیدـم  مدرم  مسر  هب  هک  يراـصنا  لهـس  نب  دـیز  هحلط  وـبا  دـنکیم و  روـگ  ناـیّکم  مسر  هب  هک  رجاـهم  حاّرج  نب 

رایتخا تربمایپ  يارب  ایادـخ  تفگ  هحلط و  وبا  بلط  هب  ار  يرگید  هدـیبع و  وبا  بلط  هب  ار  یکی  داتـسرف ، ار  سک  ود  ساـبع  تخاـسیم .
. داد رارق  نآ  يارب  يدحل  دنک و  يربق  هنیدم  لها  مسر  هب  وا  دروایب و  ار  وا  دوب  هتفر  هحلط  وبا  بلط  هب  هکنآ  نک .

، دنتفای تغارف  ربمایپ  لسغ  زا  نوچ  : » دوب هبنش  هس  زور  رد  اهنیا  همه  هک  دنکیم  دیکأت  مهزاب  دهدیم و  همادا  دوخ  نخس  هب  قاحـسا  نبا 
. دندرک فالتخا  وا  نفد  لحم  هرابرد  ناناملسم  دنداهن ». شاهناخ  رد  هریرس ) یلع   ) شتخت يور  ار  وا  دوب ، هبنش  هس  زور  هب  نیا  و 

ار هلأسم  نیا  رکب  وبا  مینک ». نفد  عیقب ) ناتسروگ  رد   ) شباحـصا اب  ار  وا  : » تفگ يرگید  و  مینک » نفد  شدجـسم  رد  ار  وا  : » تفگ یکی 
داد ناج  هک  اجنامه  ار  وا  تشذگرد  هک  يربمایپ  ره  تفگیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ  درک و  لصف  لح و 

دندمایب و هتسد  هتسد  مدرم  هاگنآ  دندنک . نآ  ریز  رد  ار  يو  روگ  دنتشادرب و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رتسب  ور  نیا  زا  دندرک ». نفد 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هبنشراهچ  بش  همین  رد  و  درکن . يزامنـشیپ  سک  زامن  نیا  رد  و  دندرک . زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب 

«1 . » دندرپس كاخ  هب  ار  هلآ 
نکروگ لابند  هب  ار  یـسک  هکنآ  زا  لبق  دیاب  ربق  لحم  دـنکیمن . لابند  حوضو  هب  روگ  ندـنک  هرابرد  ار  سابع  نبا  تیاور  شخب  نیا  وا 

هب يرگید  تایاور  زا  ار  ربخ  نیا  قاحسا  نبا  نیاربانب  دوب ؛ هتفگن  میمصت  نیا  هرابرد  يزیچ  سابع  نبا  املـسم  دشاب . هدش  نییعت  دنتـسرفب 
ار قاحسا  نبا  تیاور  ياهگرب  خاش و  نیا  هک  دش  ببس  گنردیب  دانـسا  فذح  دنک . رکذ  ار  نآ  دانـسا  هکنآ  نودب  تسا  هدروآ  تسد 

هجام نبا  يرذالب و  دننادب . سابع  نبا  هب  بوسنم 
______________________________

هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  ار  ام  قح  میراد  انمت   » دنتفگ راصنا  دیتسرفب . هناخ  لخاد  هب  ار  لضف  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  مکبحاص .]
ندـب مالّـسلا  هیلع  یلع  دوش . دراو  هک  تفاـی  هزاـجا  تشاد  تسد  رد  ياهزوک  هک  يراـصنا  یلوـخ  نب  سوا  و  ینک ». تیاـعر  هلآ  هیلع و 

یلع تسد  رب  بآ  يراصنا  دوب و  هتفرگ  ربمایپ  ندـب  يور  رب  ار  نهاریپ  لضف  دوب و  هدرب  نهاریپ  ریز  هب  ار  شتـسد  تسـشیم و  ار  ربماـیپ 
(. 63 ص 62 - ، 2 ج 2 / تاقبط ، دعس ، نبا  ( ؛ تخیریم مالّسلا  هیلع 
ص 1832. ج 1 ، يربط ، 1020 ؛ ص 1019 - هریس ، ماشه ، نبا  ( 1)

ص:488  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » ددرگیمرب سابع  نبا  هب  نآ  دانسا  هک  دننکیم  لقن  نایاپ  ات  نکروگ  ود  ناتساد  زا  ار  قاحسا  نبا  تیاور 

اب هارمه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رکیپ  يوش  تسـش و  هراـبرد  قاحـسا  نبا  تیاور  وا  تسا . هدرک  لـمع  رتهدـشباسح  لـبنح  نبا 
ار قاحسا  نبا  حرش  هبیبح  یبا  نب  لیعامسا  نب  میهاربا  « 2 . » دنکیم لقن  قاحسا ، نبا  ياهلیصفت  لوط و  نودب  اما  سابع ، نبا  هب  نآ  دانسا 

«3 . » تسا هدینش  سابع  نبا  زا  همرکع  زا  نیصح  نب  دوواد  زا  ار  نآ  هک  تسا  یعدم  دنکیم و  لقن 
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نبا هک  يروط  هب  تسا ، هدـش  لـقن  « 4  » هشیاع زا  هلمج  زا  يدایز  هدـع  زا  رکب  وبأ  يریگمیمـصت  نفد و  لـحم  هراـبرد  فـالتخا  ناتـساد 
. دنادیمن مزال  ار  اهدانسا  نیا  رکذ  ارهاظ  قاحسا 

هرابرد فالتخا  زا  دـعب  هک  دـننادیم  یناسک  ار  سابع ، نبا  هن  رکب ، وبأ  ای  ناناملـسم  زین  تایاور  نیا  رتشیب  سابع ، نبا  تیاور  فـالخ  رب 
. دنتسرفب نانکروگ  لابند  هب  دنتفرگ  میمصت  نفد  لحم 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هشیاع  زا  وا  دنکیم . نایب  ار  نفد  مسارم  نآ  زا  سپ  قاحسا  نبا 
نودب هک  رگید ، شخب  « 5 .« » میدینـش ار  اهلیب  يادص  هبنـشراهچ  بش  لد  رد  یتقو  ات  میتسنادن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نفد  »
ساسا رب  مهزاب  دوشیم  مولعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لسغ  هب  طوبرم  تیاور  اب  نآ  تهابـش  زا  هک  يروط  هب  هدش ، لقن  دانـسا  رکذ 

«6 . » تسا سابع  نبا  لقن 
درک سامتلا  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هرابود  یلوخ  نب  سوا  دنداهن . روگ  رد  ياپ  نارقش  سابع و  نب  مثق  سابع ، نب  لضف  مالّـسلا ، هیلع  یلع 

نیا مه  وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دوش و  ربق  دراو  دهد  هزاجا  وا  هب  هک 
______________________________

لقن هب  باب 65 ؛ زئانج ، هرهاق 1395 ،) یقابلا  دبع  داؤف  دـمحم  مامتها  هب  ، ) ننـس هجام ، نبا  574 ؛ ص 573 - ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
.267 ص 266 - ج 5 ، هیادب ، ریثک ، نبا 

هک نکروگ  ود  ناتساد  زا  سپ  هنادازآ و  اتبسن  ار  قاحـسا  نبا  لیـصفت  حرـش و  ریثک  نبا  اما  . 261 ص 260 - ج 5 ، هیادـب ، ریثک ، نبا  ( 2)
(. ص 265 نامه ،  ) دنکیم لقن  دسریم  سابع  نبا  هب  نآ  دانسا 

ص 104- ج 1 ، بیذـهت ، رجح ، نبا  كر : ف 165 )  ) لیعامـسا نب  میهاربا  دروـم  رد  ص 71 . شخب 2 ، ج 2 ، تاقبط ، دعـس ، نبا  ( 3)
ره دشاب . هدرک  یتسردان  ياعدا  ( 182 ص 181 - ج 3 ، بیذـهت ، رجح ، نبا  ف 135 ، يوما ،  ) نیـصح نب  دوواد  هک  دراد  لامتحا  . 105

. دناهدش فیصوت  قثوم  ریغ  سابع  نبا  زا  همرکع  زا  تایاور  لقن  رد  يوار  ود 
.268 ص 266 - ج 5 ، هیادب ، ریثک ، نبا  . 574 ص 573 - ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، ص 71 . شخب 2 ، ج 2 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 4)

.1833 ص 1832 - ج 1 ، يربط ، ( 5)

.1833 ص 1832 - ج 1 ، يربط ، ( 6)
ص:489  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دوش نفد  وا  اب  هک  داهن  ربق  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هفیطق  نارقش  داد . ار  هزاجا 
بیترت اب  یـسوسحم  توافت  هتفرگ و  هدـیدان  ار  اهنآ  قاحـسا  نبا  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  عوضوم  نیا  هراـبرد  يرگید  تاـیاور 

دوب هتفگ  هک  رمع ، اب  ادـتبا  هک  دوب  سابع  شردـپ  سابع  نبا  لقن  رب  انب  دراد . شدوخ  لماک  تایاور  اب  نآ  ینمـض  طاـبترا  عیاـقو و  تبث 
هب هک  درک  قیوشت  ار  مدرم  سابع  درک . تفلاخم  تسا ، هتفر  نامـسآ  هب  اتقوم  یـسوم  دننام  وا  حور  هدرمن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم 
وب گنر و  رییغت  يدوزب  مدرم  ریاس  دـسج  دـننام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندـب  اریز  دـنزادرپب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نفد  راـک 

دیاشگب ار  وا  ربق  هک  تسا  ناسآ  ادخ  يارب  دشاب ) هدرمن  عقاو  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم   ) دییوگیم امـش  هکنانچ  رگا  . » داد دهاوخ 
«2 «. » دروآ نوریب  ار  وا  و 

زا شیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ناجیب  رکیپ  هک  هدرک  لقن  ساـبع  نبا  هنیدـم ، بتکم  ناوریپ  رظن  زا  عیاـقو  تبث  بیترت  فـالخ  رب 
شرتسب رانک  رد  مدرم  دوب . شرتسب  رد  مارتحا  مسارم  ماجنا  يارب  هبنش  هس  رهظ  لاوز  ات  هبنشود  سمشلا ) تغاز  نیح   ) رهظ لاوز  زا  نفد ،

ار ادخ  لوسر  رکیپ  دندرک و  جک  نییاپ  زا  ار  رتسب  دنراپسب  كاخ  هب  ار  وا  دنتـساوخ  نوچ  دندرکیم و  زامن  وا  رب  دوب  شروگ  يولهپ  هک 
یّلـص ربمایپ  رکیپ  لسغ  نیاربانب  « 3 . » دندش ربق  دراو  نارقـش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مثق ، لضف ، سابع ، دنتـشاذگ . ربق  لخاد  هب  نآ  يور  زا 
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. دندوب هدعاس  ینب  هفیقس  راک  مرگرس  رمع  رکب و  وبأ  هک  دوب  هبنشود  زور  رد  روگ  ندنک  هلآ و  هیلع و  هّللا 
يود ره  ای  رکب  وبأ  ای  دوب  سابع  هکنیا  زا  رظن  فرـص  تسا . حیحـص  الوصا  هدرک  لقن  سابع  نبا  هک  ار  یعیاـقو  بیترت  هک  تسین  یکش 
دوجو ربمایپ  نفد  نتخادنا  ریخأت  هب  يارب  یلیلد  دندرک . یثنخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تلحر  راکنا  يارب  ار  رمع  مادقا  هک  اهنیا 

. تشادن
ادـخ لوسر  نفد  يارب  تشادـن . باحـصا  رکب و  وبأ  هزاجا  هب  يزاین  دوب و  موسرم  يرما  نادـنواشیوخ  هلیـسوب  نفد  نفک و  راـک  يدـصت 

دوب و هنیدـم  عاـضوا  ینمااـن  مه  نآ  نشور  لـیلد  رکب . وبأ  هن  دـنتفرگ ، میمـصت  وا  نادـنواشیوخ  شدوـخ  هناـخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رظن ریز  يارب  قایتشا 

______________________________

(. 65 باب ، زئانج ، ننس ،  ) تسا هدرک  تیاور  دسریم  سابع  نبا  هب  نآ  دانسا  هک  قاحسا  نبا  زا  لقن  هب  هجام  نبا  ار  تیاور  نیا  ( 1)
نیا ص 567 . ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، 54 ؛ ص 53 - شخب 2 ، ج 2 ، تاقبط ، دعس ، نبا  435 ؛ ص 433 - ج 5 ، فنصم ، قازرلا ، دبع  ( 2)

ار تیاور  نیا  دنکیمن . ضقن  درک  تکاس  ار  رمع  هک  دوب  رکب  وبأ  تلاخد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هک  ار  يروهشم  تیاور  ارهاظ  تیاور 
(. 437 - 436 ج 5 ، فنصم ، قازرلا ، دبع   ) دنکیم دییأت  مه  سابع  نبا 

ص 70. شخب 2 ، ج 2 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 3)
ص:490  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

اب هارمه  عیقب ، رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  لیام  وا  کش  نودب  دوب  رکب  وبا  روتـسد  هب  اهراک  رگا  نفد . نفک و  مسارم  نتـشاد 
تعامج ماما  تفرگیم  هدـهع  رب  ار  ّتیم  زامن  تعامج  تماما  رتشیپ  هک  ربماـیپ  نوچ  وا  دوش و  نفد  شدیهـش  باحـصا  نادـنواشیوخ و 

. دشاب تیم  زامن 
و تسا ؛ یلعج  دوشیم  نفد  هدرپس  ناج  هک  ییاج  رد  ربمایپ  هکنآ  رب  ینبم  هدـش  لقن  ربمایپ  نفد  لحم  هیجوت  رد  رکب  وبا  زا  هک  یثیدـح 

شگرم زا  سپ  روما  هرابرد  ربمایپ  تاروتـسد  يرجم  ار  رکب  وبا  ات  دیـشخب  قّقحت  نآ  هب  هشیاع  هک  دشاب  ياهیلوا  تامادقا  زا  تسا  نکمم 
زارتحا دندززابرـس  وا  اب  تعیب  زا  هک  ربماـیپ  نادـنواشیوخ  اـب  ییوراـیور  زا  رکب  وبا  هبنـش  هس  زور  رد  یمومع  تعیب  زا  سپ  دـنک . یفرعم 
دیدرت ياج  « 1 . » درکن يزامنـشیپ  تیم  زامن  رد  سک  چیه  هک  تسا  نیا  رب  عامجا  دنز . مه  رب  ار  ناشیا  راک  مظن  تساوخیمن  درکیم و 

الماک رخأتم و  یتیاور  طقف  ریخ . اـی  دـننک  تکرـش  ربماـیپ  هب  تبـسن  مارتحا  يادا  نیرخآ  يارب  دـندش  قفوم  رمع  رکب و  وبا  اـیآ  هک  تسا 
«2 . » دنکیم لقن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رکیپ  رب  هملک  دنچ  باطخ  راصنا و  هارمه  نانآ  دورو  یگتخاس 

. دروآیم شیپ  ار  يزیگناثحب  الماک  هبنج  نکروگ  ود  یلوخ و  نب  سوا  زا  ندرب  مان 
نارجاهم دندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نفد  نفک و  راک  مرگرس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  کیدزن  نادنواشیوخ  هک  یماگنه 

. دندش دوخ  یسایس  ياهنیچهئطوت  مرگرس  تخس  دندرک و  یلاخ  هناش  یّکم 
. دندنویپب نادنواشیوخ  هب  تفای  هزاجا  یلوخ  نب  سوا  دندرک و  هقالع  زاربا  راصنا  طقف 

وبا اب  وا  هک  ببس  نیدب  دیاش  دنبایب ، دنتسناوتن  ار  یّکم  رجاهم  نکروگ  هدیبع  وبا  داتسرف  نانکروگ  بلط  هب  ار  یـسک  سابع  هک  یماگنه 
لها مسر  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ور  نیا  زا  دوب و  رـضاح  يراصنا  هحلط  وبا  دوب . تردق  بسک  يارب  هسیـسد  مرگرـس  رمع  رکب و 

طابنتسا نینچ  نک » رایتخا  تربمایپ  يارب  ایادخ   » دوب هتفگ  هک  سابع  ياعد  زا  دش . هدرپس  كاخ  هب  هنیدم 
______________________________

ترـضح نادنواشیوخ  هزیگنا  نیفدـت و  مسارم  رد  فالتخا  ( 533 - 529 ، 520 ص 519 - شخب 1 ، ج 2 ، مالـسا ، خـیرات   ) یناتیاک ( 1)
رد نفد  تفگ  درک و  ضوع  ار  دوخ  رظن  نیا  سنمال ، ریثأت  تحت  ادـعب ، اّما  دوب ، هدرک  یـسررب  یتسردـب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
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نایحیسم ذوفن  رثا  رب  ادعب  ناناملسم  هک  نارود  نآ  تیربرب »  » تاداع رب  تسا  يدییأت  ّتیم  زامن  يرازگرب  نودب  تشذگرد و  لحم  نامه 
مالـسا ردص  رد  نفد  مسارم  دروم  رد  تسا . لوقعمان  سنمال  هدـیقع  ( 91 ص 980 - ج 3 ، نامه ،  ) دـندرک كرت  ار  يربرب ]  ] تداـع نیا 

،104 ص 79 - (، 1955  ) 32 173 ؛ ص 147 - (، 1954  ) هرود 31 مالـسا ، هلجم  رد  مالـسا » ردص  رد  بارعا  نیفدت  بادآ  ، » رتورگ كر :
.194 - 168

.575 ص 574 - ج 1 ، باسنا ، يرذالب ، ص 69 ؛ شخب 2 ، ج 2 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 2)
ص:491  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

دروایب راصنا  دای  هب  تساوخیم  وا  هک  دشیم  طابنتـسا  نینچ  نک » رایتخا  تربمایپ  يارب  ایادخ   » دوب هتفگ  هک  سابع  ياعد  زا  دش . هدرپس 
. دوشیم هدرمش  راصنا  زا  بلّطملا ،) دبع  ردام   ) دیز نب  ورمع  تنب  یملس  شاهّدج ، قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  ثاریم  - 2

نآرق حور  نتم و  اب  احیرـص  دنراذگیمن  ثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  هک  هداد  تبـسن  ربمایپ  هب  شایلک ، يزادرپترابع  اب  رکب ، وبا  هک  یثیدح 
تیاور هب  رکب  وبا  اب  سابع  همطاف و  رادید  هرابرد  بلطملا  دبع  نب  سابع  دافحا  زا  یمشاه  دبعم  نب  هللا  دبع  نب  سابع  « 1 . » دراد تریاغم 

يارب بلطملا  دبع  نب  سابع  تساوخ و  وا  زا  ار  ردپ  ثاریم  دـمآ و  رکب  وبا  دزن  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  : » هک هدرک  لقن  هتخانـشان )  ) رفعج زا 
: تفگ رکب  وبا  دوب ». نانآ  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دمآ و  ثاریم  بلط 

.« تسا نم  هدهع  رب  نونکا  درکیم  نیمأت  ربمایپ  هک  ار  یـشاعم  تسا . هقدص  دنامیم  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا  ام  تفگ  ادـخ  ربمایپ  »
يدنزرف دنوادخ  زا  شیاعد  رد   ) ایرکز و  (. 16 لمن / « ) دش دوواد  ثراو  نامیلـس  و   » دناوخ ار  هیآ  نیا  درک و  ضارتعا  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ار يزیچ  نامه  امـش  دنگوس  ادـخ  هب  تسا و  نینچ  تفگ  رکب  وبا  («. 6 میرم /  ) دشاب بوقعی  نادـناخ  ربثاریم  نم و  ربثاریم  هک  ( » تساوخ
«2 . » دنتفر دندرک و  هاتوک  ار  نخس  و  دیوگیم » نخس  هک  تسادخ  باتک  نیا   » تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  منادیم . نم  هک  دینادیم 

هکلب دوبن  یلک  روط  هب  ناربمایپ  شروظنم  ام »  » نتفگ اب  ربمایپ  هک  دـننک  هیجوت  هک  دوب  نیا  دـش و  ادـیپ  تریاـغم  نیا  زا  زیرگ  يارب  یهار 
یّلـص ادـخ  لوسر  دوخ  نیا  زا  روظنم  : » تسا هدـش  لقن  تروص  نیا  هب  ریـسفت  اب  يرهز  لوق  زا  ثیدـح  نیا  ور  نیا  زا  دوب . شدوخ  طقف 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدـش  لقن  ثیدـح  نیا  زا  رگید  یتیاور  رد  اّما  « 3 (.« » هسفن هللا  لوسر  کلذـب  دـیری   ) تسا هلآ  هیلع و  هّللا 
رارق لاؤس  دروم  ینس  نارگهیجوت  اذل  ءایبنالا ») رشاعم   ) ناربمایپ ام  : » دومرف

______________________________

رد ص 146.  149 - 143 (، 1980  ) 18 یقرش ، دانسا  رد  نایولع ،» هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ثاریم  ، » کبره ( 1)
ص 86. شخب 2 ، ج 2 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 2)

نب دعـس  ماوع ، نب  ریبز  بلاط ، یبا  نب  یلع  نافع ، نب  نامثع  باطخ ، نب  رمع  زا  ثیدح  نیا  نایوار  هلمج  زا  يرهز  ص 85 . نامه ، ( 3)
هیلع یلع  هلمج  زا  هباحـص  ناگرزب  زا  رمع  هک  تسا  یتیاور  ساسا  رب  حوضو  هب  نیا  دربیم و  مان  بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  صاـقو و  یبا 

، باتک نیمه  كر :  ) دنداد قفاوم  باوج  همه  دنراد و  عالطا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ثیدـح  نیا  زا  ایآ  هک  دیـسرپ  سابع  مالّـسلا و 
ص 92.

ص:492  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا نانیا  زا  یکی  دیوگیم  تسا و  نیگمشخ  تخـس  ثیدح  نیا  باب  رد  نایعیـش )  ) نایـضفار هرجاشم  زا  ینـس  خروم  ثدحم و  ریثک  نبا 
زا نامیلـس  ندرب  ثاریم  دروم  رد  هیآ  دـنک . در  ایرکز  نامیلـس و  هرابرد  نآرق  زا  هیآ  ود  اـب  ار  رکب  یبا  ربخ  نیا  دـشوکیم  یناداـن  يور 
لام هب  هراشا  هیآ  نیا  رگا  تشاد و  دنزرف  دصکی  دوواد  نارسفم  رثکا  لقن  رب  انب  لام . ندرب  ثرا  هب  هن  دراد  توبن  کلم و  هب  هراشا  دوواد 
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ثرا هب  وا  زا  ار  لیئارسا  ینب  رب  یناحور  تیربهر  توبن و  هک  تساوخ  يرسپ  ادخ  زا  زین  ایرکز  و  درکیمن . نامیلس  هب  رصحنم  ار  نآ  دوب 
«1 . » دروخیم نان  دوخ  جنرتسد  زا  هک  دوب  ریقف  يراجن  وا  اریز  دشاب ؛ وا  لام  ربثاریم  هک  دوبن  نیا  وا  روظنم  دربب و 

وا یصخش  لاوما  اهنآ  دوش  اعدا  هک  دوب  نیا  كدف ، ربیخ و  هنیدم ، رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لاوما  هرداصم  هیجوت  يارب  يرگید  هار 
نیا تسا . هدرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  شتایح  ناـمز  رد  دوخ  دـید  حالـص  هب  هتـسب  ربماـیپ  هک  تسا  یمالـسا  هعماـج  هب  قلعتم  هکلب  دنتـسین 
طقف نیمز ]  ] نیا تفگ : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا   » دیوگیم هک  هدش  لقن  رکب  وبا  تیاور  هب  رگید  یثیدح  رد  موهفم 
ّیبنلا معطی  یلاعت  كرابت و  هللا  نا   ) دوب دهاوخ  ناناملسم  هب  قلعتم  مدرپس  ناج  نوچ  مروخب و  نآ  زا  ات  داد  نم  هب  ادخ  هک  تسا  ياهمعط 

«2 (. » تعفر هللا  هضبق  اذاف  اّیح ، ناک  ام  ۀمعطلا 
وا دوخ  هدافتـسا  يارب  طقف  هک  یمومع  لاوما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  یـصوصخ  لاوما  نیب  رمع  هفیلخ  هشیاع  لقن  رب  انب 

یلع و  درک ، راذگاو  سابع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  هنیدم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  كالما  وا  دش . لیاق  توافت  دوب  هدـش  نییعت 
يارب اهنآ  هک  تشاد  رارـصا  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  كدـف  ربیخ و  كالما  رمع  اـهیلع .) هبلغ  . ) تفرگ ساـبع  زا  ار  دوخ  قح  مالّـسلا  هیلع 

ّیلو نم  یلإ  امهرمأ   ) تسا ناناملـسم  رما  یلو  رایتخا  رد  نونکا  دوب و  هدـش  رارقرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرورـض  دراوم  اـهزاین و 
لماش الومعم  هنیدم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لوقنم  ریغ  لاوما  « 3 (. » رمألا

______________________________

ص 290. هیادب ، ریثک ، نبا  ( 1)
رکب وبا  هک  هدش  لقن  مالّسلا  اهیلع  همطاف  زا  هک  ، 211 ص 210 - هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ص 86 ؛ شخب 2 ، ج 2 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 2)
نیا زا  دعب  دینادیم . رتهب  ادـخ  لوسر  وت و  : » داد خـساپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  درک . هیجوت  ثیدـح  نیا  اب  ار  كدـف  نداد  زا  ار  دوخ  عانتما 

.« تساوخ مهاوخن  يزیچ  وت  زا  هرابود 
ص 207. هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  7 ؛ ص 6 - ج 1 ، دنسم ، لبنح ، نبا  ( 3)

ص:493  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هیلع هّللا  یّلص  دمحم  هب  یتیصو  قبط  دش ، دیهش  دحا  هوزغ  رد  هک  عاقنیق ، ینب  ای  ریضن  ینب  زا  يدوهی »*«  قیریخم  هک  دننادیم  غاب  تفه 

«2 . » دوب هدرک  فقو  يرجه  متفه  لاس  رد  ار  لاوما  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یعدم  يدقاو  « 1 . » دوب هدیشخب  هلآ  و 
يراشفاپ دوب  راوشد  رمع  يارب  ور  نیا  زا  دوب ، هدیـشخب  هشیاع  شرتخد  هب  ار  ریـضن  ینب  ياـهنیمز  زا  دوخ  مهـس  زا  یـشخب  رتشیپ  رکب  وبا 

لاوما زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  هب  قلعتم  رگید  کلم  ود  زا  « 3 . » دشاب ناناملـسم  یمومع  لاوما  ءزج  كالما  نیا  هک  دنک 
هّللا یّلص  دمحم  ترـضح  لاوما  هرداصم  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  هشیاع  تیاور  زا  « 4 . » دناهدرب مان  هنیدملا  ۀـیلاع  رد  عقاو  هظیرق  ینب 

. تسا یمومع  لاوما  زا  اعقاو  اهنآ  هک  دوبن  اعدا  نیا  هیاپ  رب  رکب  وبا  هلیسوب  هلآ  هیلع و 
دمحم كالما  مامت  هکنآ  رب  ینبم  دوخ  میمصت  رد  رکب  وبا  دنکیم : حرطم  هنوگنیا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ثاریم  هلأسم  یناتیاک 
دمحم هک  ار  یتیـصو  دوش  ناناملـسم  روما  فرـص  مامت  هب  نآ  زا  لـصاح  دـمآرد  دـشاب و  یمومع  لاوما  ءزج  دـیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
شرمع رخاوا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  « 5 . » درک ریـسفت  ریبعت و  دوب  هدرک  راهظا  شتایح  لوط  رد  راب  نیدـنچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

و مالّـسلا - هیلع  یلع  شرهوش  قیوشت  هب  مالّـسلا - اهیلع  همطاـف  هک  یماـگنه  درکیم . فرـصم  هاوخلد  ـالماک  روط  هب  ار  كدـف  دـمآرد 
ترـضح زا  ینخـس  دیـشک و  مهرد  يور  نانآ  ياعدا  خـساپ  رد  قیدـص  رکب  وبا  دـندرک  بلط  ار  كدـف  زا  دوخ  ثاریم  ربماـیپ  ياـههویب 

یمومع حـلاصم  فقو  ار  نآ  درکیم و  در  ار  شرتخد  يارب  كدـف  دـمآرد  زا  یقح  هنوگره  هک  درک  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
رظن زا  « 6 . » تسنادیم ناناملسم 

______________________________
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لتق هب  رگا  هک  درک  تیـصو  تداهـش  زا  لبق  دش و  دیهـش  دحا  گنج  رد  دمآرد و  مالـسا  نید  هب  هک  دوهی  ناگرزب  املع و  زا  قیریخم  * 
ص هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  . ) دنک فرص  دهاوخب  ادخ  هک  هنوگره  ات  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  هب  قلعتم  وا  لاوما  دسرب 

(. 175 - 173
همجرت هنیدم ، نایدوهی ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  گنیـسن ، و  176 ؛ ص 173 - هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ص 18 ؛ حوتف ، يرذالب ، ( 1)

زا هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  كالما  رگید  یتیاور  رب  انب  ص 688 . شخب 1 ، ج 2 ، مالسا ، خیرات  27 ؛ ص 26 - گروبیرف ، نب 
، هنیدم خیرات  هبـش ، نبا   ) دش میـسقت  ناناملـسم  نیب  دحا  گنج  زا  دعب  دوب  هدنام  یقاب  قیریخم  زا  هک  ار  ینیمز  دوب و  ریـضن  ینب  ياهنیمز 

(. ص 175
ص 175. هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ( 2)

ص 78. باتک ، نیمه  كر : ( 3)
ص 186. هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ( 4)

ص 521. شخب 1 ، ج 2 ، مالسا ، خیرات  ( 5)
ص 686. شخب 1 ، ج 2 ، نامه ، ( 6)

ص:494  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رد هک  تسا  دـقتعم  یناتیاک  ساـسا  نیا  رب  « 1 . » دوبن دوخ  لزنم  زج  یکلم  چـیه  بحاص  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یناـتیاک 

نایب ینشورب  ( 6 رـشح /  ) نآرق اما  « 2 . » دوب امرفمکح  یکارتشا  ياهـشیارگ  نیمز  تیکلام  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نارود  هنیدـم 
فرصت نآ  رد  تساوخیم  هک  هنوگره  هک  دوب  وا  هصلاخ  داد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ریضن  ینب  زا  دنوادخ  هک  ار  یئیف  هک  دنکیم 

. یمالسا هعماج  لام  هن  درکیم 
ربمایپ هک  دش  يرایـسب  تایاور  أشنم  كدنا  یتدم  رد  رکب  وبا  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ثاریم  هنوگره  ندـنام  ياج  رب  ّدر 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  نوچ  هک  هدـش  لقن  هشیاع  زا  تشاذـگن . یقاـب  دوخ  زا  یلاـم  چـیه  تفر و  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
زین سابع  نبا  زا  تشاذـگن . ياجب  دوخ  زا  يرتش  دنفـسوگ و  اـی  زینک و  مـالغ و  اـی  راـنید  مهرد و  چـیه  تسب  رب  یتسه  ناـهج  زا  تخر 

هیلع و هّللا  یّلص  دوب . هتشاذگ  ورگ  يايدوهی  دزن  ار  دوخ  هرز  وج  عاص  یس  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  هک  هدش  تیاور 
. دنداد صاصتخا  دوخ  هب  یناسآ  هب  دنتسناوت  ار  هچ  ره  شیاههویب  اصوصخم  همه  کش  نودب  « 3  » هلآ

 »*« نافع نب  نامثع  نادنزرف  نارسمه و  - 3

ارتهتـسم تنک   ) مدوب نانز  هتخاـبلد  تخـس  هّیقر  اـب  جاودزا  زا  شیپ  تیلهاـج و  هرود  رد  : » تفگ ورمع  شرـسپ  هب  ناـمثع  هک  هدـش  لـقن 
جاودزا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تخـسرس  نمـشد  یموزخم و  لهج  وبا  رتخد  ءامـسا  میکح  ما  اب  ـالامتحا  وا  کـلذ  عم  « 4 (« » ءاسنلاب

نارسمه زا  ار  ءامسا  يرگید  درف  « 5  » يرذالب زا  ریغ  هکنآ  دوجو  اب  دوب . هدش  هریغم  مان  هب  يرسپ  بحاص  وا  زا  هدرک و 
______________________________

. دوب هدیسر  عطاق  رظن  نیا  هب  اجک  زا  هک  تسا  لکشم  هلأسم  نیا  كرد  ص 688 . شخب 1 ، ج 2 ، نامه ، ( 1)
ص 526. ج 5 ، نامه ، ( 2)

ص 521. ، 1 ج 2 / مالسا ، خیرات  2 ص 87 ؛ ج 2 / تاقبط ، دعس ، نبا  ( 3)
13 و ج 15 ص 11 - باسنا ، يرذـالب . ك : ر . ( 307 ص 298 - ج 8 ، مالـسا ، خـیرات   ) تسا هدرک  لقن  یناتیاک  هک  یعبانم  رب  هوالع  * 

1 . 12 ص 104 - بسن ، يریبز ،
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ص 20. نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 4)
رد دربیمن و  ماـن  وا  نارـسپ  هلمج  زا  ار  هریغم  ناـمثع و  ناـنز  هـلمج  زا  ار  ءامـسا  يریبز  بعـصم  ص 105 . ج 5 ، باسنا ، يرذـالب ، ( 5)

(. ص 312 بسن ،  ) تسا هدرک  رکذ  ار  یموزخم  سمش  دبع  نب  دیلو  اب  وا  جاودزا  اهنت  لهج  وبا  تنب  ءامسا  همجرت 
ص:495  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ینعی لهج  وبا  وا  گرزبردپ  مسا  هب  دـیاش  ار  هریغم  « 1 . » دناهدرمشرب نامثع  نارـسپ  زا  ار  هریغم  عبانم  زا  ياهراپ  اما  تسا ، هتـسنادن  نامثع 
هب نامثع  ندیورگ  زا  سپ  الامتحا  نیا  دـش و  ادـج  نامثع  زا  ءامـسا  دـندوب . هدرک  يراذـگمان  موزخم ، ینب  نیـشیپ  سیئر  هللا  دـبع  ةریغم 

. دش ادج  شرسمه  زا  وا  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  فرط  زا  مه  دیاش  ءامسا و  ردپ  فرط  زا  راشف  لامعا  تلعب  دیاش  دوب . مالسا 
یکدوک نامز  نآ  رد  ارهاـظ  ناـمثع  رـسپ  هریغم  درک . جاودزا  شردـپ  يومع  رـسپ  هریغم  نب  سمـش  دـبع  نب  دـیلو  اـب  نآ  زا  سپ  ءامـسا 

ناـمه هریغم  نیا  تسا  نکمم  « 2  » هدـش هتفگ  هک  هنوگنامه  تفای . شرورپ  دوخ  يردام  نادـنواشیوخ  ردام و  نماد  رد  دوب و  لاـسدرخ 
زا تمالـس  هب  درک و  هلمح  ناناملـسم  هب  يرجه  مود  لاس  رد  هک  دنادیم  هکم  ناکرـشم  هلمج  زا  ار  وا  يّدس  هک  دـشاب  ینامثع  نب  ةریغم 

. دشاب هدرم  كرش  تلاح  رد  هکم  حتف  زا  لبق  وا  دراد  لامتحا  تسین  تسد  رد  وا  زا  يرتشیب  عالطا  نوچ  « 3 . » تخیرگ گنج 
دبع ما  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  وا  هک  دوشیم  نشور  تقیقح  نیا  اب  درک  جاودزا  ءامسا  اب  هک  دوب  یناوج  نینس  رد  نامثع  هک  رادنپ  نیا 
دلاخ باکر  رد  يرجه  لاس 12  رد  سمـش  دبع  نب  دیلو  دروآرد . دوخ  جیوزت  هب  ار  سمـش  دبع  نب  دیلو  زا  ءامـسا »*«  رتخد  همطاف  هللا 

«4 . » دش هتشک  همامی ) گنج  رد   ) ابرقع رد  دیلو  نب 
تلعب دوب و  هدـش  هیقر  ییابیز  هتفیـش  وا  دـشاب ، هدینـش  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توبن  زا  هکنآ  زا  لبق  ناـمثع  دوخ  لـقن  رب  اـنب 

ار دوخ  رتخد  ربمایپ  هک  بهل  یبا  نب  ۀبتع  هب  تبسن  تداسح 
______________________________

دنب 1577. ص 75 ، ج 3 ، جورم ، يدوعسم ، ص 198 ، فراعم ، هبیتق ، نبا  ( 1)
. نامثع نب  هریغم  لیذ  هیامن  ج 7 ، يدوعسم ، بهذلا ، جورم  رد  تالپ  ( 2)

. تسا هدربن  مان  نامثع  نب  ةریغم  زا  دوخ  تیاور  رد  قاحسا  نبا  ص 196 . ج 2 ، نایبلا ، عماج  يربط ، ص 1277 و  ج 1 ، يربط ، ( 3)
زا دوب و  هدش  ادـج  وا  زا  دوش  رتسبمه  وا  اب  هکنآ  زا  شیپ  جاودزا  تروص  رد  هدرکن و  جاودزا  لهج  وبا  رتخد  ءامـسا  اب  نامثع  الامتحا  * 

(13 ءاسن /  ) دنوادخ رما  هب  انب  تشاد  تقیقح  یکرتشم  دنزرف  نینچ  دـلوت  یجاودزا و  نینچ  رگا  و  دوبن . هریغم  مان  هب  يدـنزرف  بحاص  وا 
رتسبمه رگا  یلو  دـناهدش  مارح  امـش  رب  دـیاهدش  رتسبمه  ناـنآ  اـب  هاـگره  دنتـسه  امـش  راـنک  رد  هک  ناـتنانز  نارتخد  و  : » دـیامرفیم هک 

، همطاف هللا  دبع  ما  دوخ ، نز  رتخد  اب  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  هیآ و  نیا  لوزن  زا  دـعب  تسناوتیمن  دـیاهدشن ». بکترم  یهانگ  دـیاهدشن .
زا ریغ  يرگید  رـسمه  زا  ای  هدوب و  صاعلا  وبا  نب  نافع  نب  نامثع  زا  ریغ  يرگید  نامثع  دنزرف  الامتحا  مه  نامثع  نب  هریغم  دـنک . جاودزا 
مان هب  يدنزرف  زا  خیرات  ياهباتک  ای  باسنا و  ياهباتک  زا  کی  چیه  نیا  رب  هوالع  دوب . هدش  دلوتم  هللا  دبع  ما  ردام  لهج و  وبا  رتخد  ءامسا 

. دناهدربن مان  نامثع  يارب  هریغم 
ص 330. بسن ، يریبز ، ( 4)

ص:496  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
زا سپ  هلـصافالب  دیورگ و  مالـسا  نید  هب  وا  « 1 . » دمآرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  اب  وگتفگ  ددـص  رد  نامثع  دوب  هدرک  جـیوزت  وا  هب 

. درک جاودزا  وا  اب  نامثع  داد  قالط  ار  هیقر  شردپ  روتسد  هب  ۀبتع  هکنآ 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوب  ضیرم  هیقر  هک  ترجه  مود  لاس  رد  ردب  هوزغ  رد  دوب . وا  هارمه  هنیدم  هب  هشبح و  هب  نامثع  ترجاهم  رد  هیقر 
ناج ردـب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  تشگزاب  زا  لبق  هیقر  دـنامب . هناخ  رد  گنج  لوط  رد  هک  داد  هزاجا  ناـمثع  هب  هلآ  و 
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رتشیب لقن  هب  انب  دروآ . ربکا  هللا  دـبع  هب  روهـشم  هللا ، دـبع  مان  هب  يرـسپ  نامثع  يارب  وا  هشبح ، رد  الامتحا  يدـنزرف ، طقـس  زا  سپ  درپس .
«2 . » تشذگرد دز  كون  وا  مشچ  هب  یسورخ  هکنآ  زا  سپ  يرجه  مراهچ  لاس  لوالا  يدامج  رد  یگلاس  شش  رد  وا  تایاور 

نارـس زا  هعیبر  نب  ۀبیـش  شردـپ  درک . جاودزا  سمـش  دـبع  نب  ۀـعیبر  نب  ۀبیـش  رتخد  هلمر ، اب  هکم  هب  هشبح  زا  تشگزاـب  زا  سپ  ناـمثع 
وا اب  شردـپ  تیاضر  اـب  هدـش  قفوم  هک  دوب  زارفارـس  ناـمثع  دیـسر . لـتق  هب  ردـب  گـنج  رد  هبتع  شردارب  هارمه  دوب و  شیرق  ناکرـشم 

هدرمش رجاهم  نانز  هلمج  زا  درک و  ترجه  هنیدم  هب  نامثع  هارمه  وا  « 3 . » داد رارق  مهرد  ای 40000  ار 30000  شاهیرهم  و  دنک ، جاودزا 
عبانم رتشیب  درک . وجه  شموق  هب  تنایخ  يارب  ار  هلمر  نایفـس  وبا  رـسمه  هبتع و  رتخد  دنه  دش ، هتـشک  ردب  رد  هبتع  هک  یماگنه  دوشیم .

حتف زا  سپ  مالّسلا ، هیلع  یلع  نوچ  هک  هدش  تیاور  « 4 . » دشاب هتفرگ  رگید  ینز  هیقر  اب  نامزمه  نامثع  هک  دنریگیم  هدـیدان  ار  ربخ  نیا 
مرادـن تسود   » دومرف تشاد و  ترفن  راک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفرگ  لهج  وبا  رتخد  هیریوج  اـب  جاودزا  هب  میمـصت  هکم ،

هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  الامتحا  هلمر  اب  نامثع  جاودزا  نامز  رد  دنوش .»*« ». عمج  اج  کی  رد  ادخ  نمشد  رتخد  ادخ و  تسود  رتخد  هک 
. دنک راهظا  دراد  یضارتعا  رگا  هک  دوبن  یتیعقوم  رد  هلآ 

______________________________

ص 20. نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 1)
لقن ص 24 ) ج 8 ، تاقبط ،  ) دعـس نبا  ص 588 . ج 1 ، مالسا ، خیرات  ص 1453 ، ج 1 ، يربط ، شخب 1 ؛ ج 3 ، تاقبط ، دعـس ، نبا  ( 2)

. تشذگرد هیقر  زا  شیپ  یگلاس و  ود  ای  کی  نس  رد  هللا  دبع  هک  دنکیم 
ص 13. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

نافع نب  نامثع  شرهوش  هارمه  هلمر  هک  دنکیم  نایب  تحارـص  هب  ربلا  دبع  نبا  هک  هدرک  لقن  ص 457 ) ج 5 ، هباغلا ، دسا   ) ریثا نبا  ( 4)
دروم ر. نیا  رد  تسا . هدش  رکذ  نوعظم  نب  نامثع  مان  ص 730 ) ج 2 ،  ) ربلا دبع  نبا  باعیتسا  زا  ياهخـسن  رد  اما  درک . ترجه  هنیدم  هب 

. دشاب یفقث  صاعلا  یبا  نب  نامثع  نز  نیا  رهوش  دهدیم  لامتحا  هک  ص 86 ) ج 8 ،  ) هباصا رد  رجح  نبا  ثحب  هب  ك :
ص 312. بسن ، يریبز ، هّللا ،» ودع  تنب  نیب  هّللا و  ّیلو  تنب  نیب  عمجت  نا  هرکال  ینا  * »

ص:497  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دندمآ ایند  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  نانآ  دوشیم  روصت  هشیاع . ورمع و  ما  نابا ، ما  تشاد : هلمر  زا  رتخد  هس  نامثع 

صاع نب  دیعـس  هب  ار  ورمع  ما  « 1 ، » مکح نب  ناورم  هب  ار  نابا  ما  وا  داد . رهوش  هب  ار  هس  ره  دوخ  تفـالخ  نیتسخن  ياـهلاس  رد  ناـمثع  و 
دیسر لتق  هب  نامثع  یتقو  « 3 . » تفرگ قالط  وا  زا  درک و  جاودزا  ریبز  نب  هللا  دبع  اب  ادـعب  هشیاع  داد . مکح  نب  ثراح  هب  ار  هشیاع  و  «، 2»

. دوب وا  دقع  رد  هدنز و  زونه  هلمر 
. دنک جاودزا  دوب  هدش  هویب  یگزاتب  هک  هصفح  شرتخد  اب  نامثع  هک  درک  داهنـشیپ  باطخ  نب  رمع  هّیقر  تشذگرد  زا  سپ  ینامز  كدنا 
. درک در  ار  رمع  شهاوخ  درادـن  جاودزا  يارب  یگدامآ  هک  هناهب  نیا  هب  يزور  دـنچ  زا  سپ  دـشیدنیب و  هراب  نیا  رد  هک  داد  لوق  ناـمثع 
هب ار  موثلک  ما  شرتخد  دنک و  جاودزا  هصفح  اب  دوخ  هک  درک  داهنشیپ  لکشم  نیا  لح  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  نونکا 

دقع هب  رتشیپ  موثلک  ما  درک . جاودزا  وا  اب  ردـب  گنج  زا  دـعب  هام  جـنپ  يرجه  موس  لاس  لوالا  عیبر  رد  ناـمثع  « 4 . » دروآرد نامثع  دقع 
زا شیپ  موثلک  ما  دـیوگ . قـالط  ار  دوخ  نز  هک  درک  راداو  ار  شرـسپ  بهل  یبا  یـسورع ، زا  شیپ  اـما  دوب ، هدـمآرد  بهل  یبا  نب  هبیتـع 

«5 . » تشذگرد يرجه  مهن  لاس  نابعش  رد  دروآ  ایند  هب  يدنزرف  هکنآ 
نب ۀـبتع  شردارب  درک . جاودزا  ناوزغ  رتخد  هتخاف  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  تاـیح  ناـمز  رد  ـالامتحا  هنیدـم  رد  ناـمثع 

هنیدـم هب  هشبح و  هب  هدروآ و  مالـسا  هکم  رد  زاغآ  رد  هک  دوب  لـفون  ینب  ناـمیپمه  نـالیع و  نب  سیق  هفیاـط  زا  ینزاـم  رباـج  نب  ناوزغ 
. دوب هدرک  ترجه 
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______________________________

ردارب نمحرلا  دـبع  ص 59 ، ( 1942 دابآردـیح ، رداتـشا ، نتختل  ماـمتها  هب   ) ّربحملا بیبـح ، نبا  ص 106 ؛ ج 5 ، باـسنا ، يرذـالب ، ( 1)
هارمه هک   ) هیقیرفا زا  ناورم  تشگزاب  زا  سپ  ـالامتحا  ص 161 .) بسن ، يریبز ،  ) دنکیم قشع  راهظا  نابا  ّما  هب  تبسن  يرعـش  رد  ناورم 

هک ار  هیقیرفا  تمینغ  مجنپ  کی  دروآرد و  وا  دـقع  هب  ار  شرتخد  ناـمثع  دوب ) هتفر  حرـس ] یبا   ] دعـس نب  هللا  دـبع  يرادرـس  هب  يرکـشل 
(. ص 193 ج 7 ، مالسا ، خیرات  ص 191 ؛ ج 2 ، خیرات ، یبوقعی ،  ) دیشخب وا  هب  دوب  مهرد   50000

ص 55. ّربحملا ، بیبح ، نبا  ص 106 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ص 112 ؛ بسن ، يریبز  ( 2)
. هل تدلوف  ثراحلا ، نب  نامثع  تجوزت ...  و   » تسا هدـمآ  باتک  نتم  رد  ص 112  بسن ، يریبز ، ص 106 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص بسن ، يریبز ، كر : ثراح » نب  ناـمثع  هل  تدـلوف  مکح  نب  ثراـحلا  تجوزت ...   » دـشیم هتـشون  نینچ  دـیاب  تسا و  تسرداـن  هک 

ص 55. ّربحملا ، بیبح ، نبا  ، 170
، رکاسع نبا   ) تفریذپن رمع  درک و  يراگتـساوخ  هصفح  زا  نامثع  دـناهدرک  لقن  هک  یتایاور  . 58 ص 56 - ج 8 ، تاقبط ، دعـس ، نبا  ( 4)

. تسا هابتشا  املسم  ( 32 ص 31 - نامثع ،
ص 25. ج 8 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 5)
ص:498  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

هنیدم هب  شردارب  زا  دعب  یتدم  الامتحا  دناهدرواین و  رجاهم  نانز  ءزج  ار  هتخاف  مان  « 1 . » دش هرصب  مکاح  راذگناینب و  رمع  نامز  رد  ادعب 
هدیمان رغـصا  هللا  دبع  هک  هللا  دبع  مان  هب  دروآ  يرـسپ  نامثع  يارب  وا  درک . جاودزا  وا  اب  هتخاف  زا  تیامح  رطاخب  دـیاش  نامثع  دوب . هدـمآ 
تفالخ هب  زا  شیپ  یناوج و  رد  زین  وا  دنداد . وا  هب  ار  مان  نیا  ور  نیا  زا  دـمآ  ایند  هب  هیقر  رـسپ  هللا  دـبع  گرم  زا  سپ  الامتحا  وا  « 2 . » دش

«3 . » دمآرد هریره  وبا  جاودزا  هب  وا  زا  سپ  دوب و  وا  رسمه  نامثع  تایح  رخآ  ات  هتخاف  تشذگرد . نامثع  ندیسر 
جاودزا دوخ ، مود  هجرد  ناگدازومع  زا  یکی  هیما ، نب  صیعلا  یبا  نب  دیـسا  نب  دلاخ  رتخد  اب  يرجه  لاس 8  رد  هکم  حتف  زا  سپ  نامثع 

«4 . » داد رارق  وا  هیرهم  مهرد  درک و 40000 
جاودزا نیا  زا  نامثع  فده  دـش . هتـشک  ابرقع  گنج  رد  يرجه  لاس 12  رد  دمآرد و  مالـسا  نید  هب  هکم  حتف  لاس  رد  دیـسا  نب  دـلاخ 

مینادیمن و دیـسا  نب  دلاخ  رتخد  هرابرد  يرتشیب  بلطم  دـنک . مکحتـسم  سانـشرس  نایوما  اب  ار  یگداوناخ  ياهدـنویپ  هک  دوب  نآ  ارهاظ 
. تفر ایند  زا  دنزرف  نودب  وا  الامتحا 

 »*« ورمع ما  شرتخد  دوب  ماش  حتف  مزاع  هک  يرکشل  هب  نتـسویپ  ماگنه  درک . ترجه  هنیدم  هب  يدزا  یـسود  هممح  نب  ورمع  نب  بدنج 
ار وا  هشیمه  رمع  دنک . جیوزت  دشاب  وا  ياتمه  هک  یسک  هب  ار  وا  رمع  داتفا  یقافتا  وا  يارب  رگا  هک  درک  شرافـس  درپس و  رمع  هفیلخ  هب  ار 

يوراـبیز نیا  اـب  یـسک  هک  تساوخ  هفیلخ  دـش  دیهـش  بدـنج  هک  یماـگنه  درکیم . باـطخ  مردـپ »  » ار رمع  وا  دـناوخیم و  مرتـخد » »
«5 . » دنک جاودزا  ۀمیسجلا ) ۀلیمجلا   ) مادناشوخ

ار نانز  زا  یکین  تفص  ره  هک  تفگیم  اهدعب  درک و  جاودزا  بدنج  رتخد  ورمع  ما  اب  نامثع 
______________________________

.3 ص 1 - شخب 1 ، ص 69 و ج 7 ، شخب 1 ، ج 3 ، نامه ، ( 1)
. تسا هابتشا  هتبلا  هک  ص 301 ) ج 8 ، مالسا ، خیرات   ) دنادیم هیقر  رسپ  ار  رغصا  هللا  دبع  هتخاف و  رسپ  ار  ربکا  هللا  دبع  هبیتق  نبا  ( 2)

هیقر نادنزرف  ار  ود  ره  رغـصا ، هللا  دـبع  ربکا و  هللا  دـبع  ( 332 ص 331 - ج 2 ، دـلج ،  4 ، 1385 توریب ، بهذـلا ، جورم   ) يدوعـسم )*( 
نیا و  تشذگرد . دز  كون  وا  مشچ  هب  یـسورخ  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  رکذ  لاس  ار 76  رغصا  هللا  دبع  یناگدنز  نارود  دنادیم و 

. تسا هابتشا  زین 
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. تسا هتشون  نابا » ما   » ار رتخد  نیا  مان  ص 152 ) ج 1 ، یناغا ،  ) جرفلا وبا  )*( 
ص 100. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

ص 13. ج 5 ، نامه ، ( 4)
(. ص 153 ج 1 ، یناغا ، . ) تسا هدرک  لقن  رهگالاو » يورکین  هبیسحلا ، ۀلیمجلا   » جرفلا وبا  نامه .)  ) تسا هتفگ  نینچ  يرذالب  ( 5)

ص:499  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
ورمع يربکلا .)  ) میرم مان  هب  يرتخد  رمع و  و  دلاخ ، نابا ، ورمع ، دروآ ، رـسپ  راهچ  نامثع  يارب  وا  « 1 . » دیدیم وا  رد  دیدنسپیم  وا  هک 

شردـپ تفالخ  نامز  رد  ییارجام  رد  دـلاخ  دنتـشاذگ . ياجب  دوخ  زا  ینادـنزرف  کی  ره  دـندنام و  هدـنز  ناـمثع  زا  دـعب  رمع  ناـبا و  و 
لهج وبا  ردارب  رـسپ  یموزخم  ماـشه  نب  ثراـح  نب  نمحرلا  دـبع  دـقع  هب  ار  میرم  ناـمثع  « 2 . » دندنام وا  زا  ینادـنزرف  یلو  تشذـگرد 
. تشذگرد نامثع  زا  شیپ  ارهاظ  بدنج  رتخد  ورمع  ما  « 3 . » درک جاودزا  ناورم  نب  کلملا  دبع  اب  ادعب  وا  يریبز  لقن  رب  انب  دروآرد .
غلبم هب  ياهیرهم  اب  یموزخم  هریغم  نب  سمـش  دـبع  نب  دـیلو  رتخد  همطاـف  هللا  دـبع  ما  اـب  ناـمثع  هک  دوب  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  ـالامتحا 
. دوب نامثع  تیلهاج  نارود  رسمه  لهج  وبا  تنب  ءامسا »*«  رتخد  همطاف  دش  هتفگ  رتشیپ  هک  يروط  هب  « 4 . » درک جاودزا  مهرد   30000

. دش هتـشک  ءابرقع  گنج  رد  و  درک . رایتخا  مالـسا  هکم  حتف  زا  شیپ  دـیلو  دـمآرد . دـیلو  اب  جاودزا  هب  نامثع  زا  ییادـج  زا  دـعب  ءامـسا 

. تسا هدیمان  نامثع  ما  ار  وا  يریبز  بعصم  هک  دیعـس  ما  مان  هب  يرتخد  دیعـس و  دیلو و  مان  هب  تشاد  رـسپ  ود  دیلو  رتخد  همطاف  زا  نامثع 
اب ار  نامثع ، ما  ای  دیعـس ، ما  شتفالخ  نامز  رد  نامثع  دنتـشاد . ینادنزرف  کی  ره  دندنام و  هدنز  نامثع  گرم  زا  سپ  دیعـس  دـیلو و  « 5»

جاودزا نیا  ناـمز  رد  تسین  موـلعم  « 6 . » تخادرپ ار  وا  ضرق  و  درک ؛ جـیوزت  شقباـس ، رـسمه  ردارب  يوما ، دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللا  دـبع 
رهاوخ
______________________________

.154 ص 153 - یناغا ، كر : رتشیب  حیضوت  يارب  ص 13 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
هب درک  داهنـشیپ  زاغآ  رد  هک  دوب  نامثع  هفیلخ  يریبز  لقن  هب  اـنب  ص 119 . بسن ، يریبز ، 117 ؛ ص 116 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

. دهدب رتخد  موزخم  ینب 
ما شرهاوخ  گرم  زا  دـعب  يربک  میرم  هک  هدرک  لقن  يرذـالب  ص 55 . ّربحملا ، بیبـح ، نبا  308 ؛ ، 112 ص 111 - بـسن ، يریبز ، ( 3)
وا زا  شیپ  دـمآرد و  ثراح  نب  نمحرلا  دـبع  دـقع  هب  وا  گرم  زا  سپ  و  درک . جاودزا  صاع  نب  دیعـس  اـب  هلمر ] زا  ناـمثع  رتخد   ] ورمع

هدنز وا  زا  سپ  نمحرلا  دبع  ایآ  هک  تسین  مولعم  دوب و  هدنز  ای 59  لاس 57  ات  صاع  نب  دیعس  اما  ص 106 .) باسنا ج 5 ، . ) تشذگرد
نامثع رتخد  يرغص  میرم  اب  صاع  نب  دیعس  ص 20 ) ج 5 ، تاقبط ،  ) دعس نبا  و  ص 180 ) بسن ،  ) يریبز بعصم  لقن  هب  انب  دشاب . هدنام 

. تسا رتکیدزن  لوبق  هب  لامتحا  نیا  درک و  جاودزا  ورمع  ّما  شرهاوخ  گرم  زا  دعب  هلئان  زا 
رد وا  نارسپ  هک  دوشیم  طابنتسا  تقیقح  نیا  زا  درک  جاودزا  ورمع  ّما  زا  دعب  همطاف  اب  نامثع  هکنیا  ص 13 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

. دندوب رتکچوک  نامثع ، زا  هدنامزاب  رسپ  نیرتگرزب  ورمع ، زا  نامثع  گرم  نامز 
، دوخ نز  رتخد  همطاـف ، هللا  دـبع  ما  اـب  وا  دوب  نینچ  رگا  هدوبن و  ناـمثع  رـسمه  لـهج  وبا  رتـخد  ءامـسا  دـش  هتفگ  رتـشیپ  هک  يروط  هب  * 

. مجرتم حیضوت  تشاددای و  ص 495  باتک ، نیمه  ك : درکیمن ر . جاودزا 
.112 ص 154 ، بسن ، ( 5)

ص 112. نامه ، ( 6)
ص:500  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دوب هدش  ادج  وا  زا  ای  هتشذگرد  نامثع  گرم  زا  لبق  دیلو  رتخد  همطاف  ریخ . ای  دوب  هدنز  هللا  دبع 
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رظن رد  وا  يارب  ار  مــهرد  ییانثتـسا 100000  هیرهم  درک و  يراگتـساوخ  رمع  تنب  همطاـف  شرتـخد  زا  رمع  هفیلخ  گرم  زا  سپ  ناـمثع 
نب هللا  دبع  اما  دـنک . ناربج  دوب  هدززابرـس  هصفح  اب  جاودزا  زا  هتـشاد و  اور  رمع  رب  البق  هک  ار  يریقحت  هک  روظنم  نیا  هب  دـیاش  تفرگ ،

«1 . » دروآرد باّطخ  نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع  اب  جاودزا  هب  ار  وا  درک و  يراشفاپ  همطاف  يومع  رسپ  مدقت  قح  رب  هصفح ، ینت  ردارب  رمع ،
شرتخد نامثع  دوب و  نایموزخم  زا  ماشه  نب  ثراح  نب  میکح  ما  شرداـم  هک  دوب  ببـس  نآ  زا  رمع  رتخد  نیا  هب  ناـمثع  هقـالع  ـالامتحا 

اریز تشادن ، لاس  زا 9  شیب  ـالامتحا  ناـمز  نیا  رد  رمع  رتخد  همطاـف  درک . جـیوزت  میکح  ما  ردارب  ثراـح  نب  نمحرلا  دـبع  هب  ار  میرم 
رظن هب  « 2 . » دوب هدرک  جاودزا  رمع  اب  رّفـصلا  جرم  گنج  رد  دوخ  نیـشیپ  رهوش  صاعلا ، نب  دیعـس  نب  دـلاخ  تشذـگرد  زا  سپ  شردام 

وبا نادناخ  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  ياهدـنویپ  رگید  راب  هک  دوب  قاتـشم  نامثع  دوب و  هتـشذگرد  یگزاتب  دـیلو  رتخد  همطاف  هک  دـسریم 
. دنک دیدجت  لهج 

دیعس « 3 . » درک جاودزا  نایبلک  ینارـصن  سیئر  صوحا ، نب  ۀصفارف  رتخد  هلئان  اب  شگرم ، زا  شیپ  لاس  تفه  يرجه ، لاس 28  رد  نامثع 
يرهاوخ دـنه  رگا  هک  تشون  دیعـس  هب  دـش  هاگآ  ربخ  نیا  زا  نامثع  نوچ  دوب . هدرک  جاودزا  هصفارف  رتخد  دـنه  وا ، رهاوخ  اب  صاـع  نب 

هک تساوخ  دوب  هدش  ناملـسم  هک  دنه  ردارب  ّبض  زا  وا  داتـسرف و  شردپ  دزن  هب  سک  دیعـس  دنک . يراگتـساوخ  نامثع  يارب  ار  وا  دراد 
نامرک زا  يزینک  هناّمر ، شنز  ملاس و  وبا  ناسیک  درک و  وا  هیرهم  مهرد  نامثع 10000  دربب . نامثع  دزن  هب  ار  هلئان )  ) وا ات  دشاب  وا  هارمه 

میرم دییاز : رتخد  راهچ  نامثع  يارب  لقا  دح  هلئان  « 4 . » دیشخب وا  هب  هیده  مسر  هب  ار 
______________________________

ص 13. ج 5 ، بسن ، يرذالب ، ( 1)
.350 ص 303 و 319 - بسن ، يریبز ، (- 2)

.232 ص 231 - ج 7 ، مالسا ، خیرات  ص 2827 ؛ ج 1 ، يربط ، ( 3)
رد الامتحا  صاع  نب  دیعس   304 ص 303 - ج 7 ، مالسا ، خیرات  71 ؛ ص 70 - ج 15 ، یناغا ، 12 ؛ ص 11 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

ار هبقع  نب  دـیلو  تسا  هدرک  لـقن  نآ  زا  ص 232 ) ج 7 ، مالـسا ، خـیرات   ) یناتیاک هک  ار  یعبنم  دوب . بلک  هلیبق  جارخ  لـماع  ناـمز  نآ 
هبقع نب  دیلو  تروص  ره  رد  درک . بلک  ینب  تاقدص  لماع  ار  وا  نامثع  درک و  مهارف  نامثع  اب  ار  هلئان  جاودزا  هنیمز  هک  دـنادیم  یـسک 

. دنادیم نامز  نآ  رد  هفوک  ریما  ار  صاع  نب  دیعس  هابتشا  هب   71 ص 70 - ج 15 ، یناغا ، دوب . هفوک  ریما  نامز  نآ  رد 
ص:501  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. نینبلا ما  مان  هب  رتخد  نیمجنپ  مه  دیاش  و  يرغصلا )  ) نابا ما  يورا ، دلاخ ، ما  يرغصلا ،) )
ار نامثع  هک  یبلک  نب  ماشه  دحاو  ربخ  دـنادیم . دـلو  ما  ار  شردام  « 2 ، » دعـس نبا  تسا و  هدرک  رکذ  هلئان  ار  نینبلا  ما  رداـم  « 1  » يدقاو

يوما طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  نب  ورمع  اب  يرغـص  میرم  دشاب . قثومان  يربخ  دیاش  دنادیم  « 3  » هلئان زا  هسبنع  مان  هب  يدنزرف  بحاص 
يریبز بعصم  تیاور  رگا  « 4 . » دناهدرک فصو  دروآیم  مشخ  هب  ار  شرهوش  هک  یـسک  و  قلخلا ) ۀئّیـس   ) وخدب ینز  ار  وا  درک . جاودزا 

زا سپ  هک  دیلو  نب  ورمع  دشاب ، حیحص  درک  جاودزا  صاع  نب  دیعـس  اب  « 5  » ورمع ما  شرهاوخ  گرم  زا  دعب  وا  دناهتفگ  هک  دعـس  نبا  و 
دلاخ نب  هللا  دبع  اب  نامثع ) ما   ) دیعـس ّما  شرهاوخ  گرم  زا  سپ  دلاخ  ما  دشاب . هتفگ  قالط  ار  نز  نیا  دیاب  تشذـگرد  صاع  نب  دـیعس 

( يرغـصلا  ) نابا ما  دمآرد . دیلو ، نب  ورمع  ردارب  « 7 ، » طیعم یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  نب  دـلاخ  جاودزا  هب  يورا  « 6 . » درک جاودزا  دیسا  نب 
. درک جاودزا  ینایفس  نایفس  یبا  نب  دیزی  نب  هللا  دبع  اب  « 10  » دعس نبا  و  « 9  » يدقاو لقن  هب  نینبلا ، ما  و  « 8 . » درکن جاودزا 

نب نایفـس  وبا  اب  نینبلا  ما  بیبح ، نبا  لقن  هب  دوبن . يدنزرف  بحاص  نایفـس  یبا  نب  دـیزی  « 12 ، » مزح نـبا  و  « 11 ، » يرذالب تیاور  هب  اـما 
هدماین یمان  رگید  ییاج  رد  دیـسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  رـسپ  نایفـس  وبا  مان  هب  يدـنزرف  زا  « 13 . » درک جاودزا  دیـسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دـبع 

يرادیاپ رطاخب  هلئان  « 14 . » دشاب هابتشا  دیاش  هدرکن  جاودزا  نینبلا  ما  تسا  دقتعم  هک  يریبز  بعصم  رظن  تسا .
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______________________________

.3057 ص 3056 - ج 1 ، يربط ، ( 1)
ص 953. هنیدم ، خیرات  هبش  نبا  رد  زین  ص 37 و  شخب 1 ، ج 3 ، تاقبط ، ( 2)

ص 3056. ج 1 ، يربط ، ( 3)
.106 ص 12 ، ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)

تشاددای 3. باتک ص 499 ، نیمه  كر : ( 5)
ص 55. ّربحملا ، بیبح ، نبا  ص 112 ، بسن ، يریبز ، ( 6)
ص 55. ّربحملا ، بیبح ، نبا  ص 112 ؛ بسن ، يریبز ، ( 7)

ص 112. بسن ، يریبز ، ( 8)
.3037 ص 3036 - ج 1 ، يربط ، ( 9)

ص 37. شخب 1 ، ج 3 ، تاقبط ، ( 10)
ص 6. شخب 1 ، ج 4 ، باسنا ، ( 11)

ص 111. هرهمج ، مزح ، نبا  ( 12)

ص 55. ّربحملا ، بیبح ، نبا  ( 13)
ص 112. بسن ، ( 14)

ص:502  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. دش روهشم  تشون  نامثع  زا  یهاوخنوخ  هب  هیواعم  بیغرت  رد  هک  ياهمان  يارب  وا و  ناگدنـشک  هیلع  شرهوش  زا  عافد  يارب  شاهناعاجش 

«1 . » تسکش ار  دوخ  نیشیپ  نادند  ود  راک  نیا  رد  وا  تجامس  هب  نداد  نایاپ  يارب  تفریذپن و  ار  هیواعم  اب  جاودزا  داهنشیپ  وا 
هلیبق سیئر  شردپ  درک . جاودزا  زین  يرازفلا  ردب  نب  هفیذح  نب  نصح  نب  ۀنییع  رتخد  هکیلم  نینبلا  ما  اب  شتفالخ  نامز  رد  نامثع  املـسم 

تخـس زاغآ  رد  هنییع  دوب . سحاد  ياهلیبق  ياهگنج  فورعم  نامرهق  سیئر و  ردب ، نب  هفیذح  هون  مارآان و  نشخ و  يودـب ، یبرع  هرازف ،
ناگدنیامن هک  یماگنه  دنام . یقاب  كرـشم  لد  رد  تسویپ و  ناناملـسم  يودرا  هب  هکم  حتف  اب  نامزمه  سپـس  دیگنجیم  ناناملـسم  هیلع 

«2 . » تشاد ریگمشچ  یتبیغ  هنییع  دندیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  روضح  هب  يرجه  لاس 9  رد  مالسا  لوبق  یمسر  مالعا  يارب  هرازف 
رد وا  درک . یناـبیتشپ  اـیوق  نیغورد  ربماـیپ  هحیلط )  ) هحلط زا  تسوـیپ و  ّهدر  يودرا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  سپ 

تلعب ارهاـظ  دـیلابیم  دوخ  یگداوناـخ  تفارـش  هب  تخـس  هک  وا  دیـشخب . ار  وا  رکب  وبا  اـما  دـش ، هدروآ  رکب  وبا  دزن  هدـش  ریـسا  گـنج 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  ادـتبا  وا  یتیاور  رب  اـنب  دروآرد . یمالـسا  تما  سیئر  جاودزا  هب  ار  ناـبا  ما  شرتخد  دوب  لـیام  یبلطهاـج 
رمع اب  جاودزا  هب  ار  شرتخد  درک  یعس  نآ  زا  سپ  ارهاظ  « 3 . » دش هشیاع  یتحاران  ببس  هک  دریذپب  يرسمه  هب  ار  شرتخد  درک  داهنشیپ 

یتراسج نینچ  وت  دوب  رمع  تداماد  رگا  : » تفگ نامثع  درک ، شنزرـس  هناخاتـسگ  ار  نامثع  شداماد  راب  کـی  وا  هک  یماـگنه  دروآرد .
«4 «. » یتشادن

هنییع درک . وخ  وا  ردـپ  اب  وا و  يرگيودـب  شنم  اب  و  « 5  » داد رارق  وا  رهم  راـنید  درک و 500  جاودزا  نینبلا  ما  اـب  تروص ، ره  رد  ناـمثع ،
هزور هناـهب  هب  هنییع  اـما  درک ، توعد  يراـطفا  ندروخ  هب  ار  وا  ناـمثع  تفر . هفیلخ  هناـخ  هب  شرتخد  ندـید  يارب  ناـضمر  هاـم  رد  یبـش 

رد دوشیم  هنوگچ  دیسرپ  وا  زا  بجعت  لامک  اب  نامثع  تساوخ . ترذعم  يراطفا  ندروخ  زا  نتشاد 
______________________________

ص 477. باتک ، نیمه  كر : . 13 ص 12 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
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ص 291. شخب 1 ، ج 2 ، مالسا ، خیرات  ( 2)
ص 55. ج 5 ، هباصا ، رجح ، نبا  ( 3)

ص 56. نامه ، ( 4)
ینامز بیترت  هب  ارهاظ  تسا  هدش  تبث  اجنآ  رد  هک  شنارسمه  هب  نامثع  ياههیرهم  تخادرپ  بیترت  ص 13 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)
تسا يدیکأت  نیا  تسا . هدوب  رمع  تشذگرد  زا  سپ  ورمع  رتخد  همطاف  زا  نامثع  يراگتـساوخ  زا  دعب  نینبلا  ما  اب  نامثع  جاودزا  تسا .

. دش ماجنا  نامثع  تفالخ  نامز  رد  جاودزا  نیا  هک  رظن  نیا  رب 
. دنتشادن جاودزا  نیا  هب  ياهقالع  نامثع  تفالخ  نارود  زا  شیپ  نامثع  هنییع و 

ص:503  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
میارب بش  رد  نتفرگ  هزور  منکیم  رکف  نم  و  دـنرادن . یتواـفت  مه  اـب  زور  بش و  وا  رظن  زا  هک  تفگ  باوج  رد  وا  تفرگ و  هزور  بش 

دبع ینب  زا  ةراد  نب  عفاسم ) نب   ) ملاس ياهرجاشم  لاـبند  هب  « 2 ، » ینیادم لقن  هب  يرگید  ناتـساد  ربانب  « 1 . » دز دـنخبل  هفیلخ  تسا . رتناسآ 
داد روتـسد  دوخ  بیبط  هب  نامثع  دندرب . هنیدم  رد  نامثع  دزن  هب  ار  ملاس  دش . حورجم  يرازف  ینزام  ریبا  نب  لیمز  تسد  هب  نافطغ  نب  هللا 

یگتـسبمه تلعب  هنییع ، رتخد  دوش  هجلاعم  وراد  اب  یحارج  ياـجب  حورجم  هک  درک  داهنـشیپ  بیبط  نوچ  و  دـنک . هجلاـعم  ار  وا  مخز  هک 
لتق هب  هنوگ  نیا  ملاس  دـنک و  هدولآ  مس  هب  ار  وا  يوراد  اـت  تفیرفب  ار  بیبط  گـنرین  هسیـسد و  اـب  تشاد ، هرازف  هلیبق  هب  هک  ياهناـقداص 

. دیسر
وا زا  هبتع  مان  هب  يرگید  رـسپ  زا  یبلک  نب  ماـشه  « 3 . » تشذـگرد یکدوک  رد  هک  دروآ  کلملا  دـبع  مان  هب  يرـسپ  نامثع  يارب  نینبلا  ما 
ربخ نیا  لقن  اب  ینیادم  درک . رود  دوخ  زا  ار  وا  شخاک  هرصاحم  نامز  رد  نامثع  عبانم  یـضعب  لقن  رب  انب  « 4 . » تسا هدرب  مان  نامثع  يارب 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  راتفگ  نیا  هنییع  هک  یماگنه  تشاد . ار  هنییع  شردـپ  ءافج )  ) ییوخدـنت ناـمه  وا  هک  تسا  هدـش  روآداـی 
دنا دوب ) هلیبق  نیا  زا  هرازف  هک   ) نافطغ رماع و  دسا ، میمت ، زا  ریخ )  ) رتفیرـش رافغ  و  ملـسا ، ۀنیهج ، ۀنیزم ، ياههلیبق  دوب ، هدومرف  هک  دینش 
نوچ و  مرب ». رسب  نیرب  سودرف  رد  نانآ  اب  ات  مشاب  خزود  رد  لیابق  نیا  اب  هک  تسا  رتهب  نم  يارب  : » دوب هتفگ  نخس  نیا  هب  ضارتعا  رد  وا 

زا اصوصخم  ار  نینبلا  ما  « 5 (.« » یبا دعبا  ام   ) تسا هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  مردپ  دنگوس  ادخ  هب   » تفگ وا  دیـسر  نینبلا  ما  هب  نخـس  نیا 
مان نامثع  رـسمه  ود  ار  هلئان  وا و  يریبز  بعـصم  دوش . هدرپس  كاخ  هب  یناهنپ  لوتقم  هفیلخ  دنتـشاد  یعـس  هک  دناهدرب  مان  یناسک  هلمج 

مانیب يزینک  زا  دش  هتفگ  هکنانچ  دعس  نبا  طقف  « 6 . » دندرب ثرا  وا  زا  هک  دربیم 
______________________________

.1057 ص 1056 - هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ص 106 ؛ ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
.1063 ص 1057 - هنیدم ، خیرات  تسا ، هدرک  لقن  هبش  نبا  ار  تموصخ  نیا  رتلصفم  حرش  ص 15 . ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)

. تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  ص 3576 ) ج 1 ،  ) يربط و  دنب 1577 ) ج 3 ، جورم ،  ) تسا هدرک  لقن  ار  نیا  يدوعسم  ( 3)
(. 104 بسن ،  ) دشاب هابتشا  تشذگرد  دنزرف  نودب  و  الجر )  ) يدرم رد  وا  هدرک  لقن  هک  يریبز  بعصم  هتفگ  دیاش 

ص 3056. ج 1 ، يربط ، ( 4)
ص 100. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)

ص 112. بسن ، ( 6)
ص:504  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. تسا هدرب  مان  زین  دوب  نامثع  رتخد  نینبلا  ما  ردام  هک  ناشن  و 
اب تـفلا  ياههتـشر  دـنویپ  هـب  وا  دـیدش  قاـیتشا  زا  تیاـکح  وا ، تلوـهک  نارود  رد  اـصوصخم  شنارتـخد ، ناـمثع و  ياـهجاودزا  هوـحن 
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لهج وبا  نادناخ  صوصخب  موزخم ، هلیبق  رظن  بلج  ددص  رد  وا  سمش ، دبع  شدوخ  هلیبق  رب  هوالع  دراد . هکم  میدق  فارـشا  ياهنادناخ 
اب وا  هطبار  دنز . دنویپ  هرابود  دوب  هتخیـسگ  لهج  وبا  رتخد  نتفگ  قالط  اب  مالـسا  زاغآ  رد  هک  ار  یتفلا  هتـشر  هک  دوب  لیام  ارهاظ  وا  دوب .

«1 . » دندرک يرادبناج  مالّسلا  هیلع  یلع  ررض  هب  وا  يدزمان  زا  تدشب  نایموزخم  دوب و  شخبرمث  اروش  رد  باختنا  ماگنه  رد  موزخم 
يدنلبرـس و ببـس  ربمایپ  رتخد  ود  اب  جاودزا  تشادـن . وا  يارب  يدایز  ّتیمها  مشاه  ینب  اب  شگرزبردام ، قیرط  زا  نامثع ، يدـنواشیوخ 

رارقرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نادـناخ  اب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هرابود  درکن  شـشوک  ود  نآ  گرم  زا  سپ  اّما  دوب ، وا  تاهابم  هیام 
ناربهر زا  کی  چیه  اب  درکیمن . یگتسبمه  ساسحا  دوب  هداهن  تلیضف  هقباس و  هیاپ  رب  ار  نآ  رمع  هک  یمالسا  نیون  تیفارـشا  اب  وا  دنک ،
همطاف زا  وا  يراگتـساوخ  درکن . رارقرب  ییوشانز  دنویپ  راصنا  زا  یکی  ای  اروش  وضع  جنپ  رمع و  رکب ، وبا  دـننام  مالـسا  گرزب  هتـسجرب و 
اـسراپ یقتم و  يدرم  هک  رمع  نب  هللا  دـبع  يراددوخ  دوب . وا  يردام  یموزخم  ّتیفارـشا  رطاخب  رتشیب  دـش  هتفگ  هک  يروط  هب  رمع ، رتخد 

زا نت  ود  نارتخد  اب  شتفـالخ  ناـمز  رد  ناـمثع  تسا . هدوب  ناـمثع  هزیگنا  نیا  زا  وا  یهاـگآ  تلعب  دـیاش  يراگتـساوخ  نیا  لوبق  زا  دوب 
. تشاد یکدنا  هرهب  یمالسا  نامیا  موسر و  بادآ و  زا  هک  دوب  يروص  ناناملسم  زا  يرگید  یحیسم و  یکی  هک  درک  جاودزا  لیابق  نارس 

نایفس وبا  اب  درکن . رارقرب  هیواعم  اب  یببس  یگتسباو  وا  هک  تسا  هجوت  روخ  رد  تشاد  نایوما  اب  نامثع  هک  یکیدزن  يدنواشیوخ  دوجو  اب 
اب ار  نینبلا  ما  وا  رتخد  جاودزا  زیمآماهبا  تاـیاور  رگا  یتح  تشادـن ، هلیبق  ياـههخاش  رگید  نوچمه  یکیدزن  هطبار  وا  رایـسب  نادـنزرف  و 

نامثع زا  هدنامزاب  رسپ  نیرخآ  ورمع  اب  ار  هلمر  دوخ  رتخد  شتفالخ  نامز  رد  ادعب  هیواعم  اما  مینادب . ربتعم  نایفس  وبا  نب  دیزی  نب  هللا  دبع 
«2 . » درک جیوزت  وا  یلامتحا  نیشناج  و 

______________________________

ص 103. باتک ، نیمه  كر : ( 1)
ص 106. بسن ، يریبز ، ( 2)

ص:505  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
هدرک و جاودزا  هلئان  اب  شگرم  زا  شیپ  لاس  تفه  وا  رگا  تسین . طابترایب  زین  وا  نس  هلأسم  اب  ناـمثع  ياـهجاودزا  هب  طوبرم  تاـعالطا 

هدیسر یگلاس  ود  داتـشه و  هب  دناهدرک  رکذ  عبانم  زا  يرایـسب  هک  هنوگنآ  وا  نس  هک  دوریمن  لامتحا  تشاد ، وا  زا  رتخد  راهچ  لقا  دح 
رمع لاس  تسا 75  هتفگ  رشعم  وبا  هک  يروط  هب  وا  الامتحا  دناهتـسناد . زین  لاس  ای 95   90 ، 88 ار 86 ، وا  نس  یـضعب  هک  یلاح  رد  دشاب ،
روـط هـب  یگمه  هـک  نیـشیپ  ياـفلخ  نـس  اـب  هـک  تـسا  هدرک  راـیتخا  ناـمثع  يارب  دوـخ  ار  لاـس  نس 63  رمع  نـب  فیـس  تـسا . هتـشاد 

«1 . » دشاب ربارب  دندرک  رمع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هزادنا  هب  ییاسآهزجعم 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  نادنزرف  نارسمه و  - 4

سیئر میلع ، نب  بعک  نب  رباج  نب  سوا  نب  يدع  نب  سیقلا  ؤرما  رتخد  بنیز  ای  یملس  اب  راب  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  الامتحا 
رمع دیآرد . مالـسا  نید  هب  رمع  هفیلخ  دزن  ات  دمآ  هنیدم  هب  ماش  زا  هک  دوب  یحیـسم  يدرم  سیقلا  ؤرما  درک . جاودزا  بلک ، هلیبق  روهـشم 

، نتشگزاب ماگنه  درک . بوصنم  دوب ) هلیبق  نآ  زا  بلک  هک   ) هعاضق هلیبق  ناناملسم  يریما  هب  ار  وا  هلـصافالب  دیدنـسپ و  رایـسب  ار  وا  راتفر 
نیا هب  سیقلا  ؤرما  دندرک . وا  نادناخ  اب  تلصو  تساوخرد  دنتفاتش و  وا  رادید  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شرـسپ  ود  هارمه  یلع 

. دروآرد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  زا  وضع  هس  نیا  جاودزا  هب  بیترت  هب  ار  بابر  یملس و  ةایحم ، شنارتخد  داد و  تیاضر  راک 
«2»

نیسح لاس 3 و  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  دندوب . هدرک  حتف  ار  نیطسلف  رمع  تفالخ  لیاوا  رد  ناناملـسم  هک  دوب  ینامز  رد  الامتحا  هعقاو  نیا 
یملـس هرابرد  يرگید  زیچ  دریذپ . ماجنا  هلـصافالب  جاودزا  نیا  هک  دـندوب  نآ  زا  رتناوج  دـندش و  دـلوتم  يرجه  لاس 4  رد  مالّـسلا  هیلع 
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«3 . » درمب یکدوک  رد  هک  دروآ  يدنزرف  وا  يارب  هک  دناهتسناد  مالّسلا  هیلع  یلع  نانز  زا  ار  ةایحم  تسا . هدشن  هتفگ 
تداهش زا  دعب  بابر  دوب و  ردپ  بوبحم  رایسب  هک  دروآ  ار  هنیکس  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  بابر 

______________________________

.260 ص 258 - ج 8 ، مالسا ، خیرات  كر : فلتخم  عبانم  زا  لقن  هب  نامثع  ّنس  زا  عالطا  يارب  ( 1)
بنیز یملس ، ياجب  هک   195 ص 194 - ج 2 ، باسنا ، يرذالب ، ص 164 ؛ ج 14 ، یناغا ، 117 ؛ ص 116 - ج 1 ، هباـصا ، رجح ، نبا  ( 2)

. تسا هتفگ 
ص 380. ج 10 ، مالسا ، خیرات  ( 3)

ص:506  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. درکن جاودزا  یسک  اب  وا  زا  سپ  تسیرگ و  وا  ربق  رس  رب  مامت  لاس  کی  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح 

شنزرس بابر  شردام  رطاخب  ار  نیـسح  ماما  مالّـسلا  هیلع  نسح  شیومع  يزور  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هنیکـس  زا 
هیلع یلع  تموکح  رخآ  ياـهلاس  رد  « »*« 1 . » درک نایب  ار  شرتخد  باـبر و  هب  دوخ  قیمع  قشع  يرعـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  درک و 

یملس اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دیاش  « 2 . » دندیمانیم مالّسلا  هیلع  نیسح  راهـصا )  ) یببـس نادنواشیوخ  ار  شناشیوخ  سیقلا و  ؤرما  مالّـسلا 
. دوب هتفگ  قالط  ار  وا  خیرات  نیا  زا  شیپ  ای  هدرکن و  جاودزا 

مالّسلا هیلع  یلع  درک . جاودزا  يدنک  سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج  اب  هفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دورو  زا  سپ  الامتحا  مالّـسلا  هیلع  نسح 
داهنشیپ ینادمه  سیق  نب  دیعـس  هب  وا  دشاب . هتـشاد  یگتـسبمه  هفوک  رد  ینمی  دنمورین  لیابق  فالتئا  اب  دوب  دنمهقالع  ارهاظ  نامز  نیا  رد 

دمحم مرسپ  هب  ار  ترتخد  تفگ  دیعس  درک . تروشم  ثعشا  اب  دیعس  دروآرد . مالّـسلا  هیلع  نسح  دقع  هب  ار  نارمع  ما  شرتخد  هک  درک 
. درک توعد  دوخ  لزنم  رد  اذغ  فرص  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ثعشا  درک . نینچ  سیق  نب  دیعس  نک . جیوزت  دشابیم  شیومع  رـسپ  هک 

بآ ار  وا  نوچ  و  دروایب . بآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  يارب  داد  روتـسد  هدعج  شرتخد  هب  ثعـشا  تساوخ  بآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  ینامز 
ار نیا  مالّـسلا  هیلع  نسح  دوب . نم  رتخد  وا  و  دوب ، هدرکن  ییاریذپ  يدرم  چـیه  زا  نیا  زا  شیپ  هک  درک  ییاریذـپ  وت  زا  يرتخد  تفگ  داد 

. دنک جاودزا  رتخد  نیا  اب  هک  درک  هیصوت  شدنزرف  هب  وا  تفگ و  ردپ  هب 
اما دـنک . يراگتـساوخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  يارب  سیق  نب  دیعـس  رتخد  زا  تساوخ  ثعـشا  زا  ادـتبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگید  یتیاور  هب  اـنب 
وا يارب  تفگ : ثعشا  درک  مهتم  تنایخ  هب  ار  ثعشا  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  درک و  يراگتـساوخ  دوخ  رـسپ  يارب  ار  دیعـس  رتخد  ثعـشا 
هک تسا  مهتم  الومعم  هدعج  « 3 . » دروآرد مالّسلا  هیلع  نسح  دقع  هب  ار  هدعج  دوخ  رتخد  دشابن و  رتمک  دیعس  رتخد  زا  هک  مریگیم  ینز 

نیا تفگن . قالط  ار  وا  اما  تشادن  يدنزرف  هدعج  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  دنچ  ره  درک . مومـسم  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  هیواعم  کیرحت  هب 
«4 . » دروآ ینادنزرف  وا  يارب  درک و  جاودزا  هحلط  نارسپ  زا  بوقعی  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  تلحر  زا  دعب  نز 

______________________________

ص 163. ج 14 ، یناغا ، ( 1)
. نامه باتع . يدنع  بتاعل  سیل  یلام و  ّلج  لذبا  امهبح و  بابرلا / هنیکس و  اهب  نوکت  اراد  بحال  یننا  كرمعل  * 

ص 926. تاراغلا ، یفقث ، (- 2)
.15 ص 14 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

سابع و اب  ادعب  نز  نیا  هک  دنکیم  لقن  يرذالب  ص 17 . ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ص 73 ؛ لتاقم ، جرفلا ، وبا  ( 4)
ص:507  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ۀبقع دوعسم  یبا  رتخد  رشب ) ما  رگید  یتایاور  رب  انب  و   ) ریشب ما  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  نیفص  هعقاو  زا  شیپ  هفوک و  هب  دورو  زا  سپ  الامتحا 
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تعیب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  اب  هبقع  رد  ترجه  زا  لبق  هک  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  زا  یکی  يراـصنا ، یجرزخ  هبلعث  نب  ورمع  نب 
نامثع هیلع  یفوک  نایشروش  اب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  تشاد و  تنوکس  هفوک  رد  هک  دوب  اهلاس  دوعـسم  وبا  درک . جاودزا  دندوب ، هدرک 

هیلع نسح  يارب  ار  شرتخد  دـمآرب  ددـصرد  دـنادرگب  دوخ  بناـج  هب  ار  وا  يأر  هکنیا  يارب  ارهاـظ  مالّـسلا  هیلع  یلع  درکیم . تفلاـخم 
. درک بوصنم  هفوک  تراما  هب  ار  وا  دیگنجیم ، نیفص  رد  هک  هفوک ، زا  دوخ  تبیغ  نامز  رد  سپس  دنک . يراگتساوخ  مالّسلا 

تشگزاب زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  هدش  لقن  هک  يروط  هب  دش . مالّسلا  هیلع  یلع  یگنج  ياهتیلاعف  هار  دس  دنام و  فرطیب  دوعسم  وبا  اّما 
. دش ادج  وا  زا  جح  رفس  هناهب  هب  نیگمشخ  یتلاح  اب  دیعس  وبا  درک و  شنزرس  ار  وا  هفوک  هب 

نسح دیفم  لقن  هب  انب  « 2 . » ار نیسحلا  ما  مان  هب  يرتخد  دروآ و  ایند  هب  ار  دیز  ینعی  « 1  » وا رسپ  نیرتگرزب  مالّسلا  هیلع  نسح  يارب  ریشب  ما 
بحاص وا  زا  درک و  جاودزا  ریبز  نب  هللا  دبع  اب  ادعب  نیـسحلا  ما  دسریمن . رظن  هب  حیحـص  هک  تشاد  « 3  » نسحلا ما  مان  هب  يرگید  رتخد 

دیز نب  دیعس  اب  وا  زا  سپ  یموزخم و  هعیبر  یبا  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  تلحر  زا  سپ  ریـشب  ما  دش . ینادنزرف 
. تسین یعطق  اهجاودزا  نیا  بیترت  « 4 . » دروآ ایند  هب  يرتخد  یمود  زا  يرسپ و  یلوا  زا  درک و  جاودزا  لیفن  نب  ورمع  نب 

نز البق  وا  درک . جاودزا  يرازف  نّابز  نب  روظنم  رتخد  هلوخ  اـب  هنیدـم  هب  تشگزاـب  تفـالخ و  زا  يریگهراـنک  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح 
دبع هک  هدش  هتفگ  دندوب . هدنام  ياجب  رتخد  کی  رـسپ و  ود  وا  زا  هدیـسر و  لتق  هب  لمج  گنج  رد  هک  دوب  هحلط  ياسراپ  دنزرف  دـمحم 

اب هک  داد  رایتخا  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  هلوخ  دوخ  اـی  دروآرد  نسح  دـقع  هب  ار  وا  دوب  هدرک  جاودزا  رـضامت  وا  رهاوخ  اـب  هک  ریبز  نب  هللا 
هنیدـم هب  وا  دـنراذگ . ربخیب  شرتخد  جاودزا  زا  ار  وا  هک  تسین  یـسک  وا  تفگ  دیـسر و  روظنم  شردـپ  هب  ربـخ  نیا  دـنک . جاودزا  يو 

لوسر دجسم  رد  یهایس  مچرپ  هدمآ 
______________________________

. تسین هتفریذپ  یخیرات  قباطت  رظن  زا  نیا  هک  درک  جاودزا  سابع  نب  هللا  دبع 
. دوب هدمآ  ایند  هب  دیز  زا  شیپ  دوب  دلو  ما  زا  هک  مالّسلا  هیلع  نسح  نارسپ  زا  یکی  هک  تفرگ  هدیدان  ار  نیا  ناوتیمن  هتبلا  ( 1)

. دناهدرک رکذ  هلمر  ای  ریخلا  ما  ای  نسحلا  ما  ار  وا  مان  عبانم  یضعب  رد  ( 2)
ص 176. داشرا ، دیفم ، ( 3)
.50 - 47 بسن ، يریبز ، ( 4)

ص:508  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نـالیغ سیق  لـسن  زا  دنتـشاد  اـعدا  هک  دـندوب  یلامـش  ياـهبرع  لـیابق  زا  هرازف   ) نایـسیق یگمه  تشارفارب . هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ 

هدرک جاودزا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  اب  وا  يوریم ؟ اجک   » دندیسرپ وا  زا  دندمآ . درگ  وا  زا  يرادفرط  هب  هنیدم  رد  رضاح  دنـشابیم )
ابق ات  ار  هلوخ  وا  دراذگاو و  وا  هب  ار  هلوخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  تفریذپن . ار  هدش  ماجنا  راک  نیا  وا  اما  تسین .» وا  دـننامه  یـسک  هک  تسا 

.« دوب دهاوخ  تشهب  ناناوج  رورس  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح   » هک درک  لقن  وا  يارب  ار  ثیدح  نیا  درک و  شنزرـس  ار  شردپ  هلوخ  درب .
دبع مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  تسویپ ». دهاوخ  ام  هب  اجنیا  رد  دشاب  وت  راتـساوخ  یـسک  رگا  نامب ، اج  نیمه   » تفگ شرتخد  هب  وا 

. درب دوخ  اب  ار  وا  درک و  جاودزا  وا  اب  هلوخ  ردـپ  تیاضر  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دـندمآ و  ناشیا  دزن  هب  سابع  نب  هللا  دـبع  رفعج و  نب  هللا 
«1»

ای دوب  وا  رسمه  زونه  هلوخ  مالّسلا  هیلع  نسح  تلحر  ماگنه  هک  تسین  مولعم  و  تشاد . نسح  مان  هب  يدنزرف  هلوخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح 
«2 . » تفرگرب تروص  زا  دنبور  درکن و  جاودزا  يرگید  صخش  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  زا  سپ  وا  دوب . هتفگ  قالط  ار  وا  البق 

رب ییاهتمهت  دوب و  وا  هتخابلد  ماّوع  نب  ریبز  نب  رذنم  درک . جاودزا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  رتخد  هصفح  اب  هنیدم  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح 
. دیوگ قالط  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نسح  دش  ببس  هک  دز  نز  نیا 
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: ینعم هب  ارهاظ  تسا  هدرک  فصو  نآ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  تیاور  نیا  رد  هک  قالطم »  » هملک
راب نیا  رذنم  درک  جاودزا  وا  اب  باطخ  نب  رمع  رـسپ  مصاع  نآ  زا  سپ  تسا . هتفر  راک  هب  ساسایب » ياههتفگ  هیاپ  رب  قالط  يارب  هدامآ  »

يراددوخ رذنم  اب  جاودزا  زا  هصفح  اما  درک  يراگتساوخ  وا  زا  رذنم  هاگنآ  تفگ . قالط  ار  وا  زین  رمع  رـسپ  و  درک ، مهتم  ار  هصفح  مه 
هب دنتفگ  وا  هب  مدرم  درک . يراگتـساوخ  وا  زا  يرتهب  ياهداهنـشیپ  اب  راب و  نیدـنچ  رذـنم  تسا ». هداد  داب  رب  ارم  يوربآ  وا   » تفگ درک و 

تیاضر راک  نیا  هب  وا  تسا . هدوب  تسردان  رذـنم  فرط  زا  هصفح  ماهتا  هک  تسناد  دـنهاوخ  مدرم  اریز  دـهد ، تیاضر  رذـنم  اـب  جاودزا 
درک داهنـشیپ  مصاع  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  نامز  نیا  رد  تسا . هدوب  هچ  هصفح  نتخاس  مهتم  يارب  رذـنم  هزیگنا  هک  دنتـسناد  مدرم  داد و 

نآ هب  ریبز  نب  هللا  دبع  شردارب  اب  تروشم  زا  سپ  رذنم  دننیبب . ار  هصفح  هک  دنتـساوخ  هزاجا  رذـنم  زا  نانآ  دـنورب . هصفح  رادـید  هب  هک 
هک داد  هزاجا  ود 

______________________________

.57 ص 56 - ج 11 ، یناغا ، ( 1)
ص 57. نامه ، ( 2)

ص:509  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
نسح درکیم . تبحـص  هدرپیب  وا  اب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نسح  زا  شیب  مصاع  هب  شهجوت  هصفح  دوش . ماجنا  رادید  نیا  دوخ  روضح  رد 

ار وا  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دندرک . كرت  ار  هناخ  وا  نیـشیپ  رهوش  ود  دریگب و  ار  شرـسمه  تسد  تفگ  رذنم  هب 
رکب یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  لقن  هب  انب  تفگ . قالط  ار  وا  دوب  هدز  وا  هب  رذـنم  هک  یتمهت  رطاخب  اهنت  تشاد و  تسود 
دورب هصفح ، لزنم  قیقع ، هب  وا  هارمه  هک  تساوخ  وا  زا  راب  نیدنچ  ادعب  مالّسلا  هیلع  نسح  هصفح ، هدازردارب  قیتع ،) یبا  نبا  هب  روهشم  )

«1 . » درکیم وگتفگ  هصفح  اب  اهتعاس  نسح  و 
زا وا  هک  هدش  لقن  دوب . وخدـب  یـسب  اما  ورشوخ  رایـسب  ینز  وا  درک . جاودزا  زین  هحلط  رتخد  قاحـسا  ما  اب  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح 

نیا ردارب  هحلط  نب  قاحـسا  زا  قشمد  رد  هیواعم  « 2 . » تفگن شرهوش  هب  ار  نآ  اّما  دروآ  يدـنزرف  وا  زا  دـش و  رادراب  مالّـسلا  هیلع  نسح 
رد وا  يوس  هب  ياهداتـسرف  هیواعم  رگا  تسا و  هنیدم  مزاع  هک  تفگ  هیواعم  هب  قاحـسا  دروآرد . دیزی  دـقع  هب  ار  وا  هک  دوب  هتـساوخ  نز 
زا هفیلخ  تفر . هیواعم  رادید  هب  هحلط  نب  یـسیع  شردارب  قاحـسا  تمیزع  زا  سپ  داد . دهاوخ  تروص  ار  جاودزا  نیا  وا  دتـسرفب  هنیدم 

نودب وا  و  دوش . هتـسب  قاحـسا  ما  اب  ییوشانز  نامیپ  هلـصافالب  درک  داهنـشیپ  یـسیع  تفگ و  نخـس  دوب  هداد  وا  هب  قاحـسا  هک  ياهدـعو 
مالّـسلا هیلع  نسح  اب  ار  شرهاوخ  دش و  هنیدـم  دراو  قاحـسا  نامز  نامه  رد  دروآرد . دـیزی  دـقع  هب  ار  قاحـسا  ّما  شرهاوخ  اب  تروشم 

نیا زا  درک  هیـصوت  دیزی  شدـنزرف  هب  هیواعم  دوب و  هتفرگ  ماجنا  رتدوز  جاودزا  ود  نیا  زا  کی  مادـک  هک  دـشن  مولعم  اقیقد  درک . جـیوزت 
وا هک  دوب  هدش  هحلط  مان  هب  يدنزرف  بحاص  وا  زا  هتفرگ و  هرهب  دوخ  رسمه  زا  نامز  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  دنک . رظن  فرص  جاودزا 
لد زا  ار  هحلط  نب  قاحسا  تنایخ  نیا  هنیک  تسناوتن  مه  تفالخ  هب  نتفای  تسد  زا  سپ  یتح  دیزی  « 3 . » تفر ایند  زا  يدنزرف  چیه  نودب 

ار وا  دبای  تسد  وا  هب  رگا  هک  داد  روتـسد  دوب  هداتـسرف  هنیدـم  مدرم  بوکرـس  يارب  ار  وا  هک  هبقع  نب  ملـسم  شرادرـس  هب  دـنک و  نوریب 
طقف ملسم  درک و  رارف  قاحسا  اما  دشکب .

______________________________

(. مود عبط   ) مالسا فراعملا  ةرئاد  رد  تالپ  هلاقم  هب  كر : زین  قیتع  یبا  نبا  دروم  رد  . 23 ص 22 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
ص 203. ج 18 ؛ یناغا ، ( 2)

. دوب زین  مالّسلا  هیلع  نسح  نادنزرف  همطاف  مرثالا و  نسح )  ) نیسح ردام  قاحسا  ما  ص 176 ) داشرا ،  ) دیفم لقن  هب  انب  ( 3)
. دوب دلو  ما  دنزرف  ود  نیا  ردام  يرذالب  يریبز و  تیاور  هب  اما 
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ص:510  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
راهظا وا  زا  شتلحر  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  دناهداد  تبسن  قاحسا  ما  هب  هک  يدب  يوخ  مغر  هب  « 1 . » دنک ناریو  ار  وا  هناخ  تسناوت 

«2 . » دروآ همطاف  مان  هب  يرتخد  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  وا  دنک . جاودزا  وا  اب  درک  هیصوت  مالّسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هب  درک و  تیاضر 
مان هب  يرتخد  زین  وا  يارب  درک و  جاودزا  قیتع ) یبا  نبا   ) رکب وبا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  اب  نآ  زا  سپ  قاحـسا  ما  ارهاظ 

«3 . » دروآ هنمآ 
دیـسا نب  باّتع  نب  نمحرلا  دـبع  نز  رتشیپ  وا  درک . جاودزا  یـشرق  رماع  ورمع  نب  لیهـس  رتخد  دـنه  اـب  زین  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح 

ار وا  رماع  نب  هللا  دـبع  هک  یماگنه  دـش . زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دـبع  رـسمه  وا  زا  سپ  و  دوب . هدـش  هتـشک  لمج  گـنج  رد  هک  دوب  يوما 
دنه يراگتـساوخ  هب  هک  هریره  وبا  دـنک . يراگتـساوخ  دـیزی  شرـسپ  يارب  ار  وا  هک  تشون  هنیدـم  رد  هریره  وبا  هب  هیواـعم  تفگ  قـالط 
دیزی يارب  دنه  يراگتساوخ  هب  تفگ  هریره  وبا  دوریم . اجک  هب  دیسرپ  وا  زا  نسح  درک و  دروخرب  مالّـسلا  هیلع  نسح  اب  هار  رد  تفریم 
دروم رد  هریره  وبا  اب  دنه  درک و  نینچ  هریره  وبا  دربب . مان  دنه  دزن  رد  مه  نسح )  ) وا زا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نسح  دوریم . هیواعم  نب 

هیلع نسح  هب  دمآ و  هنیدم  هب  رماع  نب  هللا  دبع  دعب  يدنچ  دیدنسپ . وا  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  هریره  وبا  درک . تروشم  رسمه  باختنا 
روضح اب  هللا  دبع  داد  هزاجا  مالّسلا  هیلع  نسح  تسوا . تسد  رد  نونکا  هک  دوب  هدرپس  شقباس  رسمه  دنه  هب  یتناما  وا  هک  تفگ  مالّـسلا 

هک یتبحم  راثآ  هتسشن ، شولج  رد  هک  داتفا  نز  نیا  هب  شمشچ  رماع  هللا  دبع  هک  یماگنه  دشاب . هتشاد  يرادید  دنه  اب  مالّسلا  هیلع  نسح 
. دش نایامن  شاهرهچ  رب  تشاد  لد  رد  وا  زا 

نبا درک . یهاوخن  ادـیپ  نم  زا  رتهب  « 4  » یّللحم وت  منکیم  روصت  مشکب ؟ وا  زا  تسد  وت  رطاخب  هک  یلیاـم  اـیآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح 
نز هب  ار  هیقب  تشادرب و  یتـشم  مادـک  ره  زا  وا  دروآ . شیارب  رهاوج  زا  رپ  دبـس  ود  نز  تساوخ . ار  دوخ  تناـما  دـیزرو و  رارـصا  رماـع 

اهنآ نیرتهدنشخب  نسح و  نانآ  همه  رورس  « 5 : » تفگ نینچ  شرهوش  هس  زا  کی  ره  هرابرد  ادعب  دیشخب .
______________________________

.283 ص 282 - بسن ، يریبز ، ( 1)
ص 203. ج 18 ، یناغا ، ( 2)

ص 152. شخب 1 ، ج 3 ، تاقبط ، دعس ، نبا  5 ؛ بسن ، يریبز ، ( 3)
. دروآرد دوخ  دقع  هب  ار  وا  هرابود  دناوتب  یلبق  رهوش  ات  دهد  قالط  ار  وا  سپس  دنک و  مئاد  جاودزا  هقالط  هس  ینز  اب  هک  یسک  ( 4)

.21 ص 20 - ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)
ص:511  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. دوب باتع  نب  نمحرلا  دبع  نم  دزن  اهنآ  نیرتزیزع  رماع و  نبا 
( ینغلب « ) تسا هدـش  لقن   » تروص هب  دانـسا و  نودـب  ار  ربخ  نیا  ینیادـم  نوچ  دـشابن . دـییأت  دروم  دـیاش  ناتـساد  نیا  لوا  شخب  راـبتعا 

اّما تسا . هتخاس  هحلط  رتخد  قاحسا  ما  اب  دیزی  شرـسپ  جیوزت  يارب  هیواعم  ياهـششوک  تسکـش  ناتـساد  يور  زا  ار  نآ  ارهاظ  هدروآ و 
مهتم مالّسلا  هیلع  نسح  لتق  هب  ار  دنه  يدع  نب  مثیه  تشادن . دنه  زا  يدنزرف  چیه  مالّـسلا  هیلع  نسح  تسا . ربتعم  ناتـساد  لصا  الامتحا 

. دوب وا  رسمه  زونه  مالّسلا  هیلع  نسح  تداهش  ماگنه  رد  نز  نیا  هک  دوشیم  طابنتسا  نینچ  تیاور  نیا  زا  تسا و  هدرک 
ای فیقث  هلیبق  زا  ینز  نسح  نب  ورمع  ردام  هک  دناهتفگ  عبانم  یـضعب  دندوب . دلو  ما  زا  یگمه  الامتحا  مالّـسلا  هیلع  نسح  رگید  نادـنزرف 

دوبیم فیقث  هلیبق  زا  هدازآ و  ینز  شردام  رگا  تشاد . رتخد  کی  رسپ و  ود  وا  دناهدرک و  فصو  اسراپ  يدرم  ار  ورمع  « 1 . » دوب دلو  ّما 
زا شیپ  نانآ  هک  دندوب  رکب  وبا  مساق و  يریبز  لقن  هب  انب  مالّـسلا  هیلع  نسح  رگید  نارـسپ  دـشیم . تبث  اهباتک  رد  الامتحا  وا  بسن  مان و 

تفر و ایند  زا  دنزرف  نودـب  نمحرلا  دـبع  دندیـسر . تداهـش  هب  البرک  رد  ناشراوگرزب  يومع  باکر  رد  دـنوش  يدـنزرف  بحاص  هکنآ 
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هبنع نبا  لقن  هب  انب  اما  « 2 . » دربیم مان  هللا  دبع  مان  هب  يرگید  رسپ  زا  يرذالب  دوب . ینادنزرف  بحاص  شنارتخد  قیرط  زا  طقف  مرثا  نیـسح 
دبع مان  البرک  يادهـش  مان  رکذ  رد  فنخم  وبا  اّما  ار . رکب  وبا  طقف  ریبز  دربیم و  مان  ار  هللا  دبع  طقف  دیفم  « 3 . » دوب رکب  وبا  نامه  هللا  دبع 

رد مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هارمه  هک  دربیم  ماـن  مالّـسلا  هیلع  نسح  نارـسپ  زا  نت  هس  زا  فنخم  وبا  دروآیم . رکب  وـبا  ماـن  زا  يادـج  ار  هللا 
دناهدرب مان  بوقعی  هزمح و  لیعامـسا ، زا  نارـسپ ، نیا  رب  هوالع  دیدج ، عبانم  « 4 . » دروآیم زین  ار  نانآ  نالتاق  مان  دـندش و  دیهـش  البرک 

«5 . » دندوبن يدنزرف  ياراد  مادک  چیه  هک 
هیلع نیدـباعلا ) نیز   ) نیـسحلا نب  یلع  شیومع  رـسپ  اب  هک  هللا  دـبع  ّما  ياـهمان  هب  تشاد  ینارتخد  فلتخم  نازینک  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح 

هک هیقر  همطاف و  دوب ؛ نانآ  هلمج  زا  نایعیـش  مجنپ  ماما  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هک  دروآ  ینادـنزرف  وا  يارب  درک و  جاودزا  مالّـسلا 
لقن نانآ  جاودزا  زا  يربخ 

______________________________

. دوب دلو  ما  ورمع  ردام  هک  دندقتعم  ود  ره  دیفم  يریبز و  ص 73 . ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
. نامه ( 2)

ص 68. بلاطلا ، ةدمع  هبنع ، نبا  ( 3)
ص 387. ج 2 ، يربط ، ( 4)

ص 68. بلاطلا ، ةدمع  هبنع ، نبا  ( 5)
ص:512  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

«1 . » دشن يدنزرف  بحاص  یلو  درک ، جاودزا  ماوع  نب  ریبز  نب  رذنم  نب  ورمع  اب  هک  هملس  ما  تسا و  هدشن 
یملح اب  هدش ، فیصوت  هنایوجیتشآ  ياهیحور  ياراد  راقو و  بحاص  يدرم  يو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ياهجاودزا  هب  طوبرم  ياهتیاور  رد 

. تسا یعقاو  يدیس  هتسیاش  هک  رایسب 
. تسین نانز  زا  ییوجماک  يارب  وا  يداع  ریغ  دیدش و  لیم  هناشن  نتفگ  قالط  يارب  وا  یگدامآ 

قالط مارتحا  بدا و  لامک  اب  تسا  هتسب  وا  رب  ریبز  نب  رذنم  هک  ییاوران  ماهتا  تلعب  دراد  وا  قشع  ورگ  رد  لد  زونه  هک  ار  رکب  وبا  هون  وا 
شبیقر دوریم و  جوز  نیا  ندید  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دنکیم  راکـشآ  ار  شماهتا  یتسردان  نز  نیا  اب  جاودزا  اب  رذنم  نوچ  و  دهدیم ؛

شردارب رـسپ  یهارمه  هب  هک  نز  نیا  زا  دوخ  ياهرادید  اب  وا  دـشخبیم . تسا ، هتـسب  نز  نیا  رب  ار  یغورد  نینچ  شقـشع  رطاخب  هک  ار ،
يرتـخد باـبر ، هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  قوش  روشرپ و  قشع  هک  وا  دـنکیم . راـهظا  وا  هب  ار  دوخ  یمئاد  تبحم  دوـشیم  ماـجنا 

سیئر نّابز  نب  روظنم  دیدش  مشخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  دنکیم . شنزرـس  ار  وا  تکازن  بدا و  اب  دنادیمن  ربمایپ  طبـس  هتـسیاش  ار  يودب ،
جاودزا ـالبق  هک  يرتخد  دـنچ  ره  دـنکیم ، لـمحت  تسا  هتخورفارب  شرتخد  اـب  جاودزا  ماـگنه  هب  وا  نتفرگ  هدـیدان  زا  هک  ار  هرازف  هلیبـق 

نتفر اب  دنادرگیم و  رب  ردپ  هب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نسح  تسین . مزال  جاودزا  يارب  وا  هزاجا  درادن و  وا  رب  یتیالو  رگید  ردـپ  تسا ، هدرک 
نسح دهدیم . ناشن  ار  شردپ  هب  مارتحا  نز و  نیا  هب  دوخ  هقالع  تّدش  يودب  رورغم  خیش  نیا  ندید  هب  توبن  نادناخ  ناگرزب  هارمه  هب 
مالعا نز  نیا  قالط  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دـنکیم  هدـهاشم  لیهـس  رتخد  قباـس  رهوش  هرهچ  رد  قشع  دـیدجت  راـثآ  نوچ  مالّـسلا  هیلع 

. درادیم
نیا ياهـشخب  نیرتشیب  دنهدیم . هئارا  ربمایپ  طبـس  زا  یتوافتم  الماک  هرهچ  رگید  نایوار  زا  یهورگ  حیحـص  اتبـسن  ياهتیاور  نیا  مغر  هب 

هب ار  قالطم »  » هب مالّسلا  هیلع  نسح  ترهش  نانآ  تسا . هدش  فذح  یعقاو  ینیع و  تایئزج  ای  نایوار  مان  و  تسا ، مهبم  اهتیاور  اهفصو و 
لقن ینیادـم  زا  تایاور  نیا  رتشیب  دـناهدرک . یفرعم  قالط  هب  داتعم  ریگمـشچ  یتروص  هب  ار  وا  زیمآارتفا  یتّین  ءوس  اـب  هدرک و  ریبعت  طـلغ 

. تسا هدش 
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______________________________

دمآرد ریبز  نب  رذـنم  دـقع  هب  هیقر  درک و  جاودزا  نیدـباعلا  نیز  ماما  رـسپ  رمع  اـب  هملـس  ما  هعیـش ، سانـشبسن  يرمع ، لـقن  هب  اـنب  ( 1)
(. تشاددای 2 ص 68  نامه ، )

ص:513  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
شراـنک دـهد ، قـالط  ار  دوخ  ناـنز  زا  یکی  تساوخیم  مالّـسلا  هیلع  نسح  هاـگره  اـنغلب ]  ] دـناهتفگ تسا : هدرک  تیاور  نینچ  ینیادـم 

ای تسا و  وت  لیم  هک  هنوگره  تفگیم  ای  نز  نآ  يوشیم ، دونـشخ  مهدـب  وت  هب  يزیچ  ناـنچ  نینچ و  رگا  اـیآ  دومرفیم : تسـشنیم و 
، دوب هدرب  مان  ار  هچنآ  تفریم  تساخیمرب و  وا  راـنک  زا  نوچ  تسا و  مهارف  وت  يارب  نآ  تفگیم  مالّـسلا  هیلع  نسح  و  یلب ؛ تفگیم 

رتخد مالّسلا  هیلع  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرصب  نیریـس  نب  دمحم  زا  لقن  هب  ینیادم  « 1 . » داتسرفیم وا  يارب  شاهمان  قالط  هارمه 
زا هک  مهدیم  رتخد  وت  هب  ۀقلط ) قلغ   ) ياهدـنهدقالط رایـسب  و  وخدـنت »*«  منادیم  هکنآ  اب  تفگ  درم  نآ  درک . يراگتـساوخ  ار  يدرم 

غلبم سپس  درک و  جاودزا  ینز  اب  نسح  رگید  یتیاور  ربانب  « 2 . » يرتفیرش همه  زا  نادناخ  دج و  ردپ و  ثیح  زا  رترهگالاو و  مدرم  همه 
مالّـسلا هیلع  نسح  هدـش »**« » ادـج  یتسود  زا  زیچان  یعاتم  : » تفگ يرعـش  لقن  اب  وا  داتـسرف و  شیارب  هماـنقالط  هارمه  مهرد   10000

: دومرف
نز نیا  هلفغ  نب  دیوس  لقن  هب  ناتـساد  نیا  زا  يرگید  تیاور  « 3 .« » مدرکیم عوجر  یکی  نیا  هب  مدوب  هدرک  عوجر  ینز  هب  نونکاـت  رگا  »

نمض وا  دندرک ، تعیب  مالّسلا  هیلع  نسح  اب  مدرم  دیسر و  تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تسا . هتـسناد  هیمعثخ  ینز  ار  ینمی 
ینامداش راهظا  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  وت  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  داب » اراوگ  وت  رب  تفالخ  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  کیربت 

مهرد غـلبم 20000  مالّـسلا  هیلع  نسح  و  تسا ؛ هتـشادن  يدـصق  نینچ  هـک  دروـخ  دـنگوس  نز  درک »***« . هقـالط  هـس  ار  وا  و  يدرک ،
«4 . » تسج لثمت  هدش » ادج  یتسود  زا  زیچان  یعاتم  : » رعش نیا  هب  نز  هاگنآ  داتسرف  شیارب 

______________________________

ص 20. ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
وا ییوخدنت  دروم  رد  یلو  تسا  تسرد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نداد  قالط  رایسب  دروم  رد  درم  نآ  نخـس   » دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  * 

ص 21. ج 16 ، حرـش ، دـیدحلا ، یبا  نبا  دوب .» رتلد  هداـشگ  رتيوخشوخ و  مدرم  همه  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نوچ  تسین  تسرد 
ص 15. ج 7 ، یسراف ، همجرت 

ص 21. ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 16 ؛ نامه ، ( 2)
. قرافم بیبح  نم  لیلق  عاتم  ** 

ص 25. ص 3 ، ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
دهد و قالط  راب  ود  ار  ینز  رگا   » يدرم هک  تسا  نینچ  تعیرش  روتسد  دننادیمن و  اور  ار  سلجم  کی  رد  قالط  هس  هعیـش  ناهیقف  *** 
، ینیمخ ماما  «. » تسا مارح  وا  رب  نز  نآ  موس  قالط  زا  دـعب  دـنک ، شدـقع  قالط  ره  زا  دـعب  دـهد و  قالط  راـب  ود  اـی  دـنک . عوجر  وا  هب 
ص ج 3 ، ریـس ، یبهذ ، كر : دناهتـسناد . فیعـض  ار  ربخ  نیا  يوار  نیا  رب  هوالع  هلأسم 2527 .) دهشم 1367 ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر 

تشاددای 1. ، 262
ص 262. ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
ص:514  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

يراگتساوخ ار  نابیـش  ینب  زا  ینز  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  هدرک  تیاور  « 1  » ورمع نب  دـمحم  نب  رکب  یبا  نب  هللا  دـبع  زا  لقن  هب  ینیادـم 
. تسا جراوخ  هدیقع  رب  وا  هک  دنتفگ  وا  هب  اما  درک .
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هیلع نسح  جاودزا  زا  تیاور  نیا  رد  « 2 . » مراذگب دوخ  هنیس  رب  ار  منهج  نازوس  شتآ  زا  يرگخا  مرادن  تسود  دومرف  مالّسلا  هیلع  نسح 
مان هّرم  نب  ماّمه  لآ  زا  نابیش  ینب  زا  ینز  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  نارـسمه  هلمج  زا  ینیادم  اما  تسا ، هدشن  هتفگ  يزیچ  نز  نیا  اب  مالّـسلا 

رعـشلا و مان  هب  شباـتک  رد  هبیتق  نبا  « 3 . » داد قالط  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نسح  دـیوگیم  هاگنآ  دـنکیم ؛ وگزاب  ار  ناتـساد  نیمه  دربیم و 
شردارب نوچ  وا  هکنیا  روصت  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  هک  بیبح  ما  مان  هب  تشاد  يرتخد  يرقنم  متها  نب  ورمع  هک  تسا  هدرک  لقن  ءارعشلا 

هتسنادیم و ار  ناتساد  نیا  زین  ینیادم  « 4 . » داد قالط  ار  وا  تسور  تشز  يرتخد  وا  هک  درک  هدهاشم  نوچ  درک و  جاودزا  وا  اب  تسابیز 
ياهناسفا تیاور  نیا  رّخأتم  یخروم  يرکب  راید  « 5 . » تسا هتسناد  مالّسلا  هیلع  نسح  نانز  هلمج  زا  ار  يرقنم  متها  نب  ورمع  زا  يرتخد  وا 

مهرد رازه  یکی  ره  هارمه  هب  داتـسرف و  زینک  دـص  شیارب  درک و  جاودزا  ینز  اـب  مالّـسلا  هیلع  نسح   » هک دـنکیم  لـقن  نیریـس  نبا  زا  ار 
«6 .«. » درک هناور 

وبا زا  وا  دوب . ات  دون  رب  غلاب  مالّـسلا  هیلع  نسح  نارـسمه  دادعت  هک  درک  زاس  ار  هعیاش  نیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ارهاظ  یبلک  نب  دـمحم 
قالط دنکیم و  جاودزا  هزادـنا  نآ  نسح  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  نصحا )  ) جاودزا نز  دون  اب  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حـلاص 
قداص رفعج  ماما  هب  ار  نآ  هک  یتیاور  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینارگن  نومـضم  « 7 . » دزاس نمـشد  ام  اب  ار  لیابق  مسرتیم  هک  دهدیم 

. درک ادیپ  يرتشیب  لیصفت  حرش و  دناهداد  تبسن  شردپ  زا  لقن  هب  نایعیش  مشش  ماما 
وا اریز  دیهدن  نز  مالّسلا  هیلع  نسح  هب  نایفوک  يا  تفگ : هفوک  مدرم  هب  باطخ  دوب  نارگن  لیابق  ینمـشد  داجیا  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ددنـسپیم ار  هک  ره  دنک و  جاودزا  وا  میراذگیم  ام  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ نادـمه  هلیبق  زا  يدرم  تسا . هدـنهدقالط ) رایـسب   ) قالطم
دراد هاگن  دوخ  دزن 

______________________________

.165 ص 164 - ج 5 ، بیذهت ، رجح ، نبا  كر : وا  دروم  رد  ( 1)
ص 14. ص 3 ، ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 2)
ص 21. ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 3)

ص 402. (، 1904 ندیل ،  ) هیوخود مامتها  هب  ءارعشلا  رعشلا و  هبیتق ، نبا  ( 4)
ص 21. ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 5)

ص 324. ج 2 ، ( 1302 هرهاق ، ، ) سیمخلا خیرات  يرکب ، راید  ( 6)
ص 25. ص 3 ، ج 3 ، باسنا ، يرذالب ، ( 7)

ص:515  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دـش هتفگ  البق  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  نانز  ماـمت  وا  تسا . هتخاـس  ینیادـم  ار  نز  دون  مقر  « 1 . » دـهد قالط  دراد  شوخاـن  ار  هک  ره  و 

يریگهجیتـن سپـس  نابیـش و  ینب  زا  ینز  و  ورمع ، رداـم  فـیقث ، زا  ینز  متها ، نب  ورمع  رتـخد  كوکـشم  دراوـم  هلمج  زا  درامـشیمرب ؛
(. نیعست  ) دون هملک  زا  دشاب  یفیرحت  دیاش  هدمآ  نتم  رد  هک  نیعبس )  ) داتفه هملک  تشاد . نز  داتفه  وا  هک  دنکیم 

زا شیب  نز  کی  ماـن  یتح  تسناوتن  ینیادـم  هک  میریذـپب  تسا  هتـسیاش  « 2 . » دـیآیم شیپ  یبرع  طخ  ندـناوخ  رد  الومعم  هک  یهابتـشا 
مالّـسلا هیلع  نسح  اـب  ناـنآ  زا  نت  جـنپ  جاودزا  تسا  هدرب  ماـن  هک  مه  ار  يدادـعت  نآ  درواـیب و  تسا  هدرب  مسا  هک  ار  ینز  هدزاـی  ناـمه 

نز دون  اب  شردـپ  تایح  نامز  رد  اهنت  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  لوق  زا  يرکب  راید  تسا و  كوکـشم  الماک  ای  مولعمان 
«3 . » دوب هدرک  جاودزا 

نامز رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  صخـشم  جاودزا  هس  هک  تسا  رکذ  لباق  درادن . یلـصفم  ثحب  هب  زاین  اهتیاور  اههصق و  نیا  یمامت  یتسردان 
رارقرب روظنم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دوب . موسرم  يرما  نیا  تفرگ و  ماجنا  نادناخ  گرزب  مالّسلا  هیلع  یلع  روتسد  هب  هک  دوب  شردپ  تایح 
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لوئـسم ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  رگا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگیم . اـهجاودزا  نیا  هب  میمـصت  لـیابق  نارـس  اـب  یـسایس  ياهیگتـسبمه  ندرک 
مالّسلا هیلع  نسح  اب  جاودزا  زا  ار  نایفوک  وا  هکنیا  دریگب . هدرخ  وا  راک  نیا  رب  تشاد  قح  تسنادیم  یبلک  یملـس  اب  جاودزا  رد  لالتخا 

شرـسمه باختنا  يارب  دوخ  هک  دوبن  یتّیعقوم  رد  شردـپ  تایح  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  تسا . یندرکن  رواـب  يرما  هتـشاد  رذـح  رب 
ياهنامرآ نوچ  دوبن . رسمه  باختنا  هب  رداق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنانچمه  دریگب ، میمـصت 

. تسیرگنیم ردپ  دید  زا  توافتم  یشرگن  اب  ار  یتنس  ياهجاودزا  نیا  وا  الامتحا  دوبن  ناسکی  شردپ  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  یسایس 
______________________________

.267 ص 262 ، ج 3 ، ریس ، یبهذ ، ( 1)
رتخد تسین  وا  زا  یمان  رگید  ییاج  رد  هدمآ و  ینیادم  تسرهف  رد  وا  مان  هک  ینز  اهنت  . 22 ص 21 - ج 16 ، حرش ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 2)

رد مالـسا  روـهظ  زا  شیپ  اـهلاس  هک  دوـب  میمت  مراد  نارـس  زا  هرارز  نب  همقلع  تسا . هرارز ) نب  همقلع  تاـنب  نم  ةأرما   ) هرارز نب  هـمقلع 
. تسا هدوب  وا  ياههون  زا  يرتخد  روظنم  دیاش  دنک . جاودزا  وا  رتخد  اب  ینامز ] رظن  زا   ] هتسناوتیمن نسح  دیـسر و  لتق  هب  ياهلیبق  یگنج 

. تسا هتسناد  مالّسلا  هیلع  نسح  اب  وا  جاودزا  هب  طوبرم  ار  ناتساد  نیا  هک 
نـسح دوب  هتفگ  هک  ار  ینیادم  یـصخش  رظن  راهظا  زین  ص 267 ) ج 3 ، ریس ،  ) یبهذ ص 234 . ج 2 ، سیمخلا ، خـیرات  يرکب ، راید  ( 3)

. دنکیم لقن  دوب  هتفرگ  نز  دون  مالّسلا  هیلع 
ص:516  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رمع نامز  رد  قارع  هصلاخ  ياهنیمز  - 5

الک دیـشخبیم  مدرم  هب  ار  « 1  » قارع رد  ءیف  ياهنیمز  رمع  هک  دـنکیم  دانتـسا  نآ  هب  شیاعدا  تابثا  يارب  یناـتیاک  هک  يدـهاوش  ماـمت 
يراکمه ناملـسم  ناـحتاف  اـب  هک  تسا  هدروآ  نیمز ، بحاـص  یناـقهد  «، 2  » لـیفر نبا  اـی  لـیفر  دروم  رد  هک  ار  یلاـثم  تسا . تسرداـن 

ادعب وا  هک  یماگنه  دوب . هدنام  دوخ  نیمز  رد  یمالـسا  ياهگنج  نارود  رد  لیفر  درادـن . بحاصالب  هصلاخ  ياهنیمز  هب  یطابترا  درکیم 
عـضو رد  يرییغت  جارخ  تخادرپ  نیا  دزادرپب . ابترم  ار  جارخ  اـّما  دراد  هاـگن  دوخ  يارب  ار  شنیمز  هک  داد  هزاـجا  وا  هب  رمع  دروآ  مالـسا 

هک دـندش  هتخانـش  نیمز  لعفلاب  ناکلام  دـندوب  هدـنام  دوخ  نیمز  رد  یمالـسا  ياهگنج  نامز  رد  هک  یناسک  همه  اریز  دادیمن ، وا  نیمز 
. دنتخادرپیم ار  نیمز  جارخ  دیاب 

صاقو یبا  نب  دعـس  هب  ینیمز  رمع  نامرف  هب  هک  دـناهتفگ  « 3 . » تسا كوکـشم  الماک  یعوضوم  رمع  رهاوخ  رهوش  دیز  نب  دیعـس  دروم 
خـسف لوئـسم  ار  دیعـس  رمع  درک ، تیاکـش  راک  نیا  زا  لیفر  نوچ  تسا . لیفر  نبا )  ) هب قلعتم  نیمز  نیا  دش  مولعم  ادعب  هک  دش  راذـگاو 

تبث نامرف  رمع  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هداتفا  قافتا  یمالسا  تاحوتف  هرود  رد  هعقاو  نیا  دشاب  حیحص  تیاور  نیا  رگا  درک . يراذگاو  نیا 
. دنک رداص  ار  یتعارز  ياهنیمز  یمومع 

تاوم و ینیمز  نآ  ارهاـظ  دوب . ناتـسبرع  رد  عـبنی  رد  ینیمز  هب  طوـبرم  « 4  » دروآرد مالّـسلا  هیلع  یلع  عاـطقا  هب  رمع  هک  ینیمز  عوـضوم 
هدرک لقن  ریبز  نب  ةورع  دوب . هدیـشخب  مدرم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  البق  ار  یتاوم  ياهنیمز  نینچ  دوب . بحاـص  نودـب 

رد ینیمز  نینچ  کلام  زین  رمع  « 5 . » دوب هدیـشخب  ریبز )  ) شردپ هب  هنیدم  لامـش  یلیم  هس  رد  فرج  رد  ار  ینیمز  نینچ  رکب  وبا  هک  تسا 
وا هب  ار  نآ  رکب  وبا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  الامتحا  هک  « 6  » دوب اجنآ 

______________________________

ص 404. ج 5 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
ص 42. جارخ ، ییحی ، ( 2)
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. نامه ( 3)
.57 نامه ، ( 4)

هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  دوب و  ریـضن  ینب  هب  قلعتم  نیمز  دنکیم  لقن  هتبلا  فسوی  وبا  . 21 ص 13 ، حوتف ، يرذالب ، ناـمه ؛ ( 5)
ص 61. ( 1352 هرهاق ، ، ) جارخلا باتک  فسوی ، وبا  دیشخب . ریبز  هب  ار  نآ  هلآ 

ص 7. ج 2 ، نادلب ، توقای ، ( 6)
ص:517  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

زا رمع  یناتیاک ، رظن  فالخ  رب  ةورملا . وذ )  ) یکیدزن رد  ناتـسبرع  رد  تسا  ینیمز  هب  طوبرم  زین  « 1  » يراقلا میثخ  نیمز  دندوب . هدیشخب 
. درک يراددوخ  میثخ  تساوخرد  دروم  نیمز  يادها 

ياهنیمز درکیم  یعس  رمع  دوب . هدافتساالب  یکلم  دنارچب  نآ  رد  ار  شیاهبسا  ات  دیشخب  عفان  هللا  دبع  وبا  هب  هلجد  رانک  رد  رمع  هک  ینیمز 
«2 . » دشخبب مدرم  هب  دندشیمن  يرایبآ  يزرواشک  ياهنیمز  بآ  زا  ای  دندوبن و  هیزجلا ) ضرا   ) تایلام تخادرپ  دح  رد  هک  یعورزم  ریغ 

دیشخب نیمز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  رفن  جنپ  هب  رمع  هک  هدرک  لقن  هحلط  نب  یسوم  زا  مدآ  نب  ییحی  هک  ار  یتیاور 
نامثع هک  تسا  هدش  لقن  « 6  » هّبش نبا  و  « 5  » دیبع وبا  «، 4  » يرذالب زا  لقن  هب  ربتعم  هباشم و  تاـیاور  رد  « 3 . » تسا صقان  دنس  ظاحل  زا 

داوـس رد  هک  یـسک  نیتـسخن  هک  دـنکیم  راـهظا  تیعطاـق  اـب  تیاور  نیدـنچ  رد  هحلط  نب  یـسوم  درک . راذـگاو  ینیمز  نـینچ  هـک  دوـب 
دیاـب دوب  وا  تمعن  ناوخ  ناراوـخ  هزیر  زا  یکی  رـسپ  ناـمثع و  رـصعمه  هک  ار  هحلط  نب  یـسوم  دوـب . ناـمثع  دیـشخب  مدرم  هب  یتاـعاطقا 

. تسناد هلأسم  نیا  رب  یلصا  يدهاش 
هدافتـسا دروم  هنادازآ  هفیلخ  دیدحالـص  اب  دـیاب  یفاوص  هک  دـنتفریذپیم  ار  رظن  نیا  امومع  تموکح  عفانم  یماح  ناهیقف  ناگدنـسیون و 

لقن دهدیم  تبـسن  يرگید ، قثوم  دهاش  ف 103 ،)  ) یبعش رماع  هب  ار  نآ  هک  یلّـصفم  تیاور  دانتـسا  هب  رمع »*«  نب  فیـس  دریگ . رارق 
یّلص دمحم  هک  دنکیم  لقن  ربتعم  یتایاور  رب  انب  یبعـش  دروم  نیمه  رد  اما  « 7 . » دیـشخب مدرم  هب  داوس  رد  ار  ییاهعاطقا  رمع  هک  دنکیم 

هب ار  ییاهنیمز  نینچ  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ناـمثع  هکلب  دـندادن ، یـسک  هب  یعاـطقا  یعورزم  ییاـهنیمز  زا  رمع  رکب و  وبا  هلآ ، هیلع و  هّللا 
کش نودب  هدرک  رکذ  لاثم  ناونع  هب  یبعش  لوق  زا  فیس  هک  ییاههنومن  « 8 . » تخورف ار  اهنآ  ای  دیشخب  مدرم 

______________________________

ص 343. ج 5 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 1)
.58 - 57 ص 11 ، جارخ ، ییحی ، ( 2)

ص 57. نامه ، ( 3)
ص 273. حوتف ، ( 4)

ص 393. هرهاق 1968 )  ) ساّره دمحم  مامتها  هب  لاومالا ، باتک  ماّلس . نب  مساق  دیبع  وبا  ( 5)
.1021 ص 1020 - هنیدم ، خیرات  هبش . نبا  ( 6)

. هحفص نامه  لیذ  رد  مجرتم  تشاددای  باتک ص 14 و  نیمه  كر : رمع  نب  فیس  دروم  رد  * 
ص 2376. ج 1 ، يربط ، ( 7)

ص 1019. هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا  ص 58 . جارخ ، ییحی ، ( 8)
ص:518  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

، هللا دبع  نب  ریرج  « 1 . » دوب هدیشخب  وا  هب  نامثع  ار  هحلط  نیمز  دناهدرک  لقن  یبعش  زین  هحلط و  نب  یسوم  هک  هنوگنامه  تسا . یگتخاس 
راذـگاو هلیجب  هب  یکارتشا  تروص  هب  ادـتبا  هک  ار  ینیمز  رمع  هک  یماگنه  تفرگ  نامثع  زا  تارف  رانک  رد  ینیمز  زین  یلجب  هفیاط  سیئر 
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فینح نب  نامثع  هب  رمع  هدرک  لقن  هک  فیس  ناتساد  « 2 . » داد ریرج  هب  ار  نآ  دزم  رانید  هدش 80  لقن  هک  يروط  هب  تفرگ  سپ  دوب  هدش 
نیا رد  تسا . هدرکن  دـییأت  ار  نآ  يرگید  عـبنم  چـیه  هک  تـسا  یغورد  دـشخبب ، شایگدـنز  نارذـگ  يارب  ریرج  هـب  ینیمز  داد  روتـسد 

ینایوار دنناوتیمن  يرعـشا  یـسوم  وبا  یمیمت و  رّزفم  وبا  يدسا ، ورمع  عیبر  دننام  تسا  هدرب  مان  نانآ  زا  فیـس  هک  یناسک  ریاس  طیارش 
. دنشاب دامتعا  لباق 

نانابزرم و و  يرـسک )  ) ناریا ناـهاش  هب  قلعتم  هک  ییاـهنیمز  قارع  رد  هک  دـنکیم  حیرـصت  دیـشرلا  نوراـه  تاـضقلا  یـضاق  فسوی  وبا 
هک سک  ره  هـب  ار  اـهعاطقا  دــیاب  لداـع  ماـما  و  « 3 « ؛ دـشابیم عاـطقا  بساـنم )  ) همه تسا  ناـنآ  ياـههداوناخ  و  هبزارم )  ) مـجع نارتـهم 

ار ینیمز  رمع  هک  هدرک  لقن  فسوی  وبا  هک  يدروم  اهنت  « 4 . » دراذگن یعورزم  ریغ  بحاصالب و  ار  ینیمز  چیه  دنک و  راذگاو  دهاوخیم 
«6 . » دوب هدیـشخب  ار  اهنآ  نامثع  هک  دربیم  مان  ییاهنیمز  زا  قارع  دروم  رد  و  « 5 . » تسا ناتسبرع  ياهنیمزرس  هب  طوبرم  دیشخب  یـسک  هب 
هب نامثع  هک  ار  ییاهنیمز  وا  دشاب . هدیشخب  یسک  هب  قارع  رد  ار  یعورزم  ینیمز  رمع  هک  تسا  هدرکن  تیاور  زین  ماّلس  نب  مساق  دیبع  وبا 

«7 (. » اهافصا  ) دوب هداد  رارق  یفاوص )  ) هصلاخ ار  اهنآ  رمع  هک  دوب  یبحاصالب  ياهنیمز  زا  هک  دنکیم  هیجوت  نینچ  دیشخب  مدرم 
هک دننکیم  رکذ  شردـپ  زا  لقن  هب  یفوک  یفنح  ةّرح  یبا  نب  کلملا  دـبع  زا  یتیاور  دوخ  رظن  دـییأت  يارب  ود  ره  دـیبع  وبا  فسوی و  وبا 

ار رگید  نیمز  هنوگ  دنچ  دندوب و  هتخیرگ  نآ  ناکلام  هک  ار  ییاهنیمز  و  يرسک ) ضرا   ) ناریا ناهاش  نیمز  رمع  تسا : هدمآ  نآ  رد 
______________________________

ص 273. حوتف ، يرذالب ، ( 1)
.30 ص 29 ، جارخ ، ییحی ، ( 2)
ص 57. جارخ ، فسوی ، وبا  ( 3)

.61 ص 58 ، نامه ، ( 4)
.62 ص 61 - نامه ، ( 5)

ص 62. نامه ، ( 6)
.400 ص 399 - لاوما ، دیبع ، وبا  ( 7)
ص:519  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

رد املسم  تیاور  نیا  « 1 . » دندنازوس ار  اهنآ  ناوید )  ) دانـسا مدرم  لاس 82  رد  مجامج  رید  گنج  نامز  رد  و  داد . رارق  افـصا )  ) هصلاـخ
ار جارخ  نازیم  يزیمم و  الماک  ار  داوس  رمع  لصا  رد  « 2 . » درادن ار  رمع  نامز  هب  طوبرم  يدانـسا  رابتعا  دش و  نیودت  رمع  زا  دعب  نارود 

. تفرگ ماجنا  رمع  تفالخ  نامز  رد  یفاوص  تبث  اهنیمز و  ندرک  هصلاخ  درپس . هفوک  ناعفادم  تموکح و  هب  ار  اهنیمز  درک و  نییعت 

نامثع تفالخ  هرود  نارحب  هب  طوبرم  عبانم  باب  رد  یحیضوت  - 6

تایاور ای  ینیع  دـهاوش  ارثکا  هدرک  لقن  اـهنآ  زا  وا  هک  ار  یعباـنم  تسا . هدرک  يروآدرگ  يدـقاو  ار  ناـمثع  تفـالخ  خـیرات  نیرتربتعم 
يولع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نادهاش ، نیا  هلمج  زا  دراد . رب  رد  ار  عیاقو  نیا  هب  تبسن  یسایس  ياهشیارگ  مامت  هک  تسا  یلوا  تسد 

دنتسه زین  یهورگ  نایولع . رادفرط  سابع  نب  هللا  دبع  زین  دنتسه و  یلع  دمحم و  شنارسپ  و 
______________________________

تیاور رد  ةّرح و  یبا  نب  دـیلو  نب  هللا  دـبع  زا  لقن  هب  فسوی  وبا  تیاور  رد   ) ص 399 لاوما ، دیبع ، وبا  ص 57 : جارخ ، فسوی ، وبا  ( 1)
، يرذالب تسا ؛) هدمآ  شردپ  زا  هّرح  یبا  نب  کلملا  دبع  زا  دیلو  نب  هللا  دبع  زا  كرابم  نب  هللا  دبع  زا  دامح  نب  میعن  زا  لقن  هب  دـیبع  وبا 

ص 26. مالسا ، رد  هیزج  تند  تسا . هتسناد  ربتعم  یتیاور  ار  نآ  هدرک و  همجرت  تند  ار  تیاور  نیا  زا  یشخب  . 273 ص 272 - حوتف ،
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. تسا هدرک  یفرعم  داوس  نیا  هب  مدرم  نیرتاناد  یتیاور  رد  ص 272 ) حوتف ،  ) يرذالب ار  یفنح  هّرح  وبا  ( 2)
هک دنسانشیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تموکح  نارود  رخاوا  رد  هعیـش  ثیدح  نایوار  زا  یکی  اهنت  رگید  ییاج  رد  ار  هّرح  وبا  نب  کلملا  دبع 

يارب وا  یلصا  عبنم  ص 192 .) فنخم ، وبا   ) نیگزـس 3383 ؛ ، 3363 ، 3361 ص 3270 ، ج 1 ، يربـط ،  ) دـنکیم تیاور  وا  زا  فنخم  وبا 
هیلع یلع  لوسر  ار  وا  تسا و  هدرک  بسک  شردپ  زا  هک  دـشاب  یتاعالطا  دـیاش  دـنکیم  وگزاب  دانـسا  نودـب  ار  نآ  هک  تایاور  نیا  لقن 

هلقصم يوس  هب  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  لوسر  تسا  هدرک  لقن  هّرج  وبا  ار  وا  مان  يربط  هک  هّرح  وبا  دناهتسناد *[  هیجان  ینب  يوس  هب  مالّسلا 
: كر هیجان  ینب  هن  دوب  ینابیش  ةریبه  نب 

م] نامه . دوب . یحایر  سیق  نب  لقعم  هیجاـن  ینب  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوسر  ص 364 و  تاراغلا ، یفقث ، ص 3440 ، ج 1 ، يربط ،
نودب ار  تیاور  نیا  دشاب  هدوب  ناوج  رایـسب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  دیاب  هدوب  هدـنز  مجامج  رید  گنج  زا  دـعب  رگا  هّرح  وبا  نیاربانب 

. شردپ هن  دوب  هدرک  نیودت  کلملا  دبع  دیدرت 
نیا وا  هک  ص 69 ) ج 6 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) دوب یفوک  ینزم  لقعم  نب  هللا  دبع  نب  دیلو  هللا  دبع  داوس  هرابرد  کلملا  دبع  تیاور  يوار 

يدـعب يافلخ  ياهتـسایس  هک  تشاد  یـصاخ  هقالع  وا  ارهاظ  درک . لقن  رمع » افـصا  : » ناسکی یتراـبع  اـب  اـما  فلتخم  یقرط  هب  ار  تیاور 
وا تسا  هتفگ  هک  هدرک  لقن  ینزم  دیلو  نب  هللا  دبع  زا  نیا  هب  هیبش  یتیاور  فسوی  وبا  دهد . تبـسن  رمع  هب  ار  یفاوص  دروم  رد  اصوصخم 
راک هک  دوب  دـنمهقالع  دوخ  فسوی  وبا  ص 57 ) جارخ ، . ) دوب داوـس  هب  مدرم  نیرتاـناد  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـسا  ینب  زا  يدرم  زا  ار  نآ 

یتنطلس لاوما  وا  هک  دناهدید  رمع  ناوید  رد  هک  دنکیم  لقن  هنیدم  لها  خیاشم  لوق  زا  یتیاور  ور  نیا  زا  دهد  هولج  عورـشم  ار  نایـسابع 
. دوب هداد  رارق  هصلاخ  لاوما  ءزج 

ص:520  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
دبع و  « 1 ، » نوع وبا  وا  يالوم  شیرق و  هرهز  هلیبق  زا  همرخم  نب  روسم  دـننام  دـندمآرد ، هابتـشا  زا  ادـعب  یلو  دـندوب  ینامثع  لصا  رد  هک 

«3 . » دناهتـسد نیا  زا  زین  دندمآرد  هابتـشا  زا  ادـعب  هک  موزخم  هلیبق  « 2 . » صاقو یبا  نبا  دعـس  نادـناخ  ثوغی و  دـبع  نب  دوسا  نب  نمحرلا 
زا دناهدرک . لقن  ریبز  لآ  يالوم  هبقع  نب  یسوم  ریبز و  يالوم  هبیبح  وبا  ار  ناورم - لآ  اب  تفلاخم  نامثع و  زا  يرادفرط  هب  ریبز  تایاور 

يدهاش دش . نامثع  نافلاخم  زا  ماجنارس  وا  تسا . هدش  تیاور  راجن  ینب  یندم  روهـشم  نادناخ  زا  مزح  نب  رماع  زا  یتایاور  راصنا  فرط 
ینامز كدنا  ات  نامثع  نایماح  زا  یکی  هک  یـسوا ، فوع  نب  ورمع  ینب  هلیبق  زا  تسا  هملـسم  نب  دمحم  دامتعا  دروم  الماک  مهم و  رایـسب 

یناـمثع دـهاش  درک . تیاـمح  وا  زا  اـهگنج  رد  هن  داد و  یلع  هب  هن  تعیب  تسد  دـنام و  فرطیب  هعقاو  نیا  زا  سپ  دوب و  وا  لـتق  زا  شیپ 
. دیسر لتق  هب  نامثع  خاک  زا  عافد  رد  هک  دوب  یفقث  سنخا  نب  ةریغم  هون  « 4  » یسنخا نب  دمحم  نب  نامثع  يرگید 

یـسوم تسا و  هدوب  یلخاد  گنج  رگزاغآ  وا  تشاد  اعدا  هک  ناورم ، هدش  هدازآ  مالغ  هصفح ، وبا  زا : دندوب  ترابع  نایناورم  نارادـفرط 
نامثع لتق  زا  ماقتنا  يارب  يربهر  هب  وا  لتق  زا  سپ  دوب و  نامثع  هیلع  ياهـشروش  لاـعف  ربهر  ادـتبا  هک  شردـپ ، زا  يوریپ  هب  هک  هحلط  نب 

یلیئارسا مالـس  نب  هللا  دبع  نب  فسوی  يرگید  نایوما ، نارادفرط  ناینامثع و  زا  « 5 . » دش نایوما  یماح  هدـیقع  رد  زین  وا  داد ، هرهچ  رییغت 
فسأت هیام  « 7 . » درادن یـساسا  هیاپ و  چیه  تسا  هتـسناد  نایولع  رادفرط  عبانم  هب  لیامتم  ار  وا  هک  يدـقاو  زا  یناتیاک  فیـصوت  « 6 . » دوب

يربط هک  تسا 
______________________________

مان داد . هئارا  نآ  يارب  یعطق  یلیلد  ناوتیمن  دـنچ  ره  تسا  نوع  یبا  نب  لیبحرـش  ردـپ  نوع  وبا  نامه  ارهاظ  روسم  يالوم  نوع  وبا  ( 1)
هب یمهم  ربخ  زین  وا  زا  دـنکیم  لقن  وا  ردـپ  زا  يدـقاو  هک  یماگنه  نیا  دوجو  اب  تسا . هدـماین  باسنا  ياهباتک  رد  نوع  یبا  نب  لیبحرش 

دیامنیم نینچ  و  ص 2999 ) ج 1 ، يربط ، . ) دنکیم تیاور  ینزیلا ] هللا  دبع  نب  دثرم  ریخلا *[  وبا  زا  يرـصم  بیبح  یبا  نب  دـیزی  زا  لقن 
. تسا هدوب  خروم  زین  وا  هک 
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. دندوب ص 2981 ) نامه ،  ) دعس نب  اذک ]  ] رماع و  ص 2979 ) نامه ،  ) دعس نب  دمحم  نب  لیعامسا  صاقو ، یبا  نب  دعس  نادنزرف  ( 2)
(. ص 3021 نامه ،  ) زیزعلا دبع  نب  نمحرلا  دبع  شاهون  و  ص 3000 ) نامه ،  ) هعیبر یبا  نب  شایع  نب  هللا  دبع  ( 3)

ص 3022. نامه ، ( 4)
تسویپ 7. كر : وا  يوما  عضوم  هحلط و  نب  یسوم  دروم  رد  ( 5)

. دناهدرک دای  وا  گرم  رب  رگهحون  نامثع و  رگشیاتس  ناونع  هب  مالس  نب  هللا  دبع  زا  نایماش  عبانم  رد  ص 3023 . ج 1 ، يربط ، ( 6)
. باتک رساترس  150 و  ص 147 ، ج 8 ، مالسا ، خیرات  ( 7)

ص:521  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
«1 . » تسا هدرک  يراددوخ  نآ  ییامندب  یتشز و  ّتلعب  يدقاو  خیرات  زا  يدایز  شخب  لقن  زا 

، وا شور  تلعب  يرذـالب  تـالوقنم  مجح  اـما  تفاـیزاب . فارـشالا  باـسنا  رد  ناوتیم  تسا  هتـشاذگاو  يربـط  هک  ار  یبلاـطم  زا  یـضعب 
. تسا كدنا  رایسب  اهدانسا ، فذح  ای  و  « 2  » تیاور لصا  ندرک  هصالخ 

رکذ هعیـش و  اـب  تیدـض  ناـمثع و  يرادـفرط  زا  تسا  ینوجعم  هک  تسا  رخأـتم  یفوک  خروم  رمع  نب  فیـس  تاـیاور  يربـط  رگید  عبنم 
یـسررب لامجا  هب  نزواهلو  ار  وا  تاـیاور  يریگتهج  اوتحم و  تسا ، یگتخاـس  اتدـمع  اهدانـسا  ربتعم . یعبنم  هب  دانتـسا  نودـب  یثداوح 

فیس اما  « 4 . » تسا هدادـن  ینادـنچ  رییغت  نزواهلو  هیرظن  لصا  رد  رمع  نب  فیـس  تیثیح  هداـعا  يارب  ریخا  ياهـششوک  « 3 . » تسا هدرک 
«5 . » تسا یصاخ  تیمها  ياراد  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  نارگید  هبقع و  نب  دیلو  هلمج  زا  دوخ  نارصاعم  زا  يراعشا 

نامه ار  وا  دـیاب  هک  تسا  يدـمحم  هللا  دـبع  نب  رفعج  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  تارکب  يرگید  یخیرات  تایاور  يربط  هک  ینایوار  زا  یکی 
نب دمحم  نادنزرف  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  یناثلا  رفعج  نب  يرذملا  سأر  هللا  دبع  نب  رفعج  هللا  دـبع  وبا 

. دوب ناثدحم  دامتعا  دروم  الماک  بهذم و  یماما  ییوار  وا  « 6 . » تسناد هیفنح 
یسیع نب  نیسح  نب  یلع  هحلط و  نب  دامح  نب  ورمع  وا  نایوار  هلـسلس  دوب . هدینـش  وا  زا  یثیداحا  دوب  هفوک  رد  هک  یماگنه  يربط  ارهاظ 

هک تسا  یـضفار )  ) یعیـش یفوک و  ییوار  ف 222 )  ) داّنق داّـمح  نب  ورمع  ناـیوار  نیا  زا  « 7 . » دنشابیم یـسیع - نب  نیـسح  شردپ - و 
شتایاور
______________________________

.2980 ص 2965 ، ج 1 ، يربط ، ( 1)
ار ( 2979 ص 2977 - ج 1 ، ، ) يربـط خـیرات  زا  هحفـص  مین  ود و  هک  دوـسا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  لوـقنم  تیاور  هب  كر : لاـثم  يارب  ( 2)

. تسا هدرک  هصالخ  رطس  جنپ  رد  ار  نآ  ص 65 ) ج 5 ، باسنا ،  ) يرذالب یلو  هدرک  لاغشا 
تسا هدرکن  لقن  يربط  هک  ار  رمع  نب  فیس  تایاور  هب  طوبرم  ياهشخب   135 - 133 ، 125 - 124 ، 121 ص 120 - ج 6 ، اههصالخ ، ( 3)

. دناهدروآ دیهمت  رد  رکب  نبا  نامثع و  رد  رکاسع  نبا 
هرود 17 مالـسا  هلجم  رد  مالـسا » ردـص  رد  تفـالخ  هراـبرد  راـبخا  گرزب  هعوـمجم  نیلوا  یگنوـگچ  ، » ثوـن هـب  اـصوصخم  كر : ( 4)

ياههدس تاقیقحت  رد  رمع  نب  فیس   » نورـسات ودنال - . 14 ص 4 - یخیرات ، یبرع  ثیداـحا  نیتسخن  ثون ، 188 ؛ ص 168 - (، 1971)
.26 ص 1 - ( 1990  ) هرود 67 مالسا ، هلجم  رد  زورما » هنایم و 

. تسا تلاصا  ياراد  راعشا  زا  يدایز  رادقم  الامتحا  . 555 - 544 ، 309 ص 306 - نامثع ، رکاسع ، نبا  كر : ( 5)
ص فجن 1380 ) ، ) یناقلاط لآ  نسح  دمحم  مامتها  هب  بلاط  یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدمع  هبنع ، نبا  ص 120 ؛ لاجر ، یشاجن ، ( 6)

.254
. تسا صقان  تیاور  هلسلس  قاحسا  نب  دمحم  زا  ورمع  زا  هللا  دبع  نب  رفعج  ص 2985 ) ج 1 ،  ) يربط دانسا  رد  ( 7)
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ص:522  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
رکنم ار  وا  ینـس  ثیدـح  ياملع  هک  دـشاب  یفوک  ملـسم  نب  یـسیع  نب  نیـسح  نامه  دـیاش  یـسیع  نب  نیـسح  و  « 1 . » تسا قوثو  دروـم 
عبانم زا  دراوم  رتشیب  رد  اما  دنکیم ، نایب  ار  یبلطم  دوخ  یهاگ  یسیع  تسا . یفوک  یعیش  املـسم  عبنم  نیا  « 2 . » دناهدرک یفرعم  ثیدحلا 
هدرک لقن  وا  زا  یتوافتم  دانـسا  قیرط  زا  رگید  يدروم  رد  يربط  هک  تسا  قاحـسا  نب  دـمحم  اج  ود  رد  وا  يوار  دـنکیم . تیاور  رگید 

( رتفیعـض  ) مک رایـسب  يدـقاو  اب  هسیاقم  رد  عیاقو  زا  وا  كرد  قاحـسا و  نب  دـمحم  عبانم  هک  تسا  نآ  هناشن  اهلوق  لـقن  نیا  « 3 . » تسا
دنتساوخیم نامثع  زا  يرصم  نایشروش  هک  دوب  ياهمان  ریگیپ  قاحـسا  نبا  يومع  راسی  نب  نمحرلا  دبع  هک  تسا  رکذ  لباق  تسا . هدوب 

داّبع نب  ییحی  زا  دانـسا  اب  قاحـسا  نبا  زا  وا  هک  یتیاور  دوشیمن . وا  هب  دامتعا  بلج  ببـس  تیاور  نیا  حرـش  اّما  « 4 . » دـسیونب ار  نآ  هک 
ناوج و يدرم  هک  ریبز  نب  هللا  دبع  « 5 . » تسا تسردان  هتفشآ و  الماک  یتیاور  هدرک  لقن  ریبز  نب  هللا  دبع  شردپ  زا  ریبز ) نب  هللا  دبع  نب  )

ییحی وا  هون  الامتحا  دنک . لقن  شردـپ  زا  ار  یتیاور  دوبن  مزال  املـسم  تشاد  عیاقو  زا  راوتـسا  یـشناد  دوخ  دوب و  ثداوح  نطب  رد  الماک 
زا تیاور  هب  قاحـسا  نبا  هک  ار  یموس  تیاور  دادیم . تبـسن  شردـپ  هب  دوب  هدروآ  تسد  هب  هک  ياهدـنکارپ  تاعالطا  زا  ار  نآ  دابع  نب 
هللا دبع  نبا  رفعج  تایاور  « 6 . » دشاب يرتشیب  رابتعا  ياراد  دیاش  تسا  هدرک  لقن  یموزخم  مشاه  نب  ثراح  هب  نمحرلا ) دبع  نب   ) رکب وبا 

. دراد يرتمک  رابتعا  الک  يدمحم 
تیاور درادـن . رب  رد  یحیحـص  تاـعالطا  نادـنچ  دراد ، يرتشیب  تیمها  یناـتیاک  رظن  زا  هک  يرـصم ، یماـش و  ناـخروم  یتیاور  بتکم 

دوس هب  ییاههتفاب  هک  هدـش  تیاور  « 7  » هعقاو نیا  ینیع  دـهاش  نیرخآ  يدزا  مهـس  شیبح  وبا  زا  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  نامز  رد  ناـیماش ،
یفرعم وا  ناـیماح  زا  یکی  ناـمثع  لـتق  زا  شیپ  ناـمز  رد  ار  ریبز  هحلط و  هک  تسا  نیا  یکی  تیاور  نیا  يوما  شیارگ  زا  تسا . ناـیوما 

بتکم هک  ماش  مدرم  هب  نامثع  همان  سکع  رب  دنکیم .
______________________________

.23 ص 22 - ج 8 ، بیذهت ، رجح ، نبا  ( 1)
ص 364. ج 2 ، نامه ، ( 2)

ص 3003. ج 1 ، يربط ، ( 3)
.2984 ص 2983 - نامه ، ( 4)
.2989 ص 2984 ، نامه ، ( 5)
.3004 ص 3003 - نامه ، ( 6)

.230 ص 227 - ج 8 ، مالسا ، خیرات  425 ؛ ص 422 - نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 7)
ص:523  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ياههرود رد  یخروم  ار  نآ  هک  هدرک  تواضق  هابتـشا  هب  یناتیاک  تسا و  یـصاخ  رابتعا  شزرا و  ياراد  هدرک  طبـض  ار  نآ  ماـش  یتیاور 
«1 . » تسا هتخاس  دوخ  زا  دعب 

راکشآ نآ  رد  یبوخب  یخیرات  عیاقو  زا  یعالطایب  تسا  هدرک  لقن  « 2  » بیبح نب  دیزی  زا  دانسا  هب  هعیهل  نب  هللا  دبع  هک  یلـصفم  تیاور 
وبا تیاور  ساسا  رب  يدودـح  ات  نامثع  لتق  زا  وا  فیـصوت  دوب . هنیدـم  مکاح  شروش  نامز  رد  هبقع  نب  دـیلو  هک  دـنکیم  لقن  وا  تسا .

و بیبـح . یبا  نب  دـیزی  لـقن  هب  یتـیاور  هن  تسا  هعیهل  نبا  هتخاـس  تیاور  نیا  ماـمت  هک  میریذـپب  تسا  رتـهب  تسا . یماـش  يدزا  شیبـح 
. تشاد هعقاو  نیا  زا  یقیمع  یخیرات  تاعالطا  وا  تسا  دوهشم  « 3  » نوع یبا  نب  لیبحرش  لقن  هب  یتیاور  رد  هک  هنوگنامه 

هّبـش نبا  تسا . هتفرگ  هدـیدان  ار  اهنآ  يربط  هک  تسا  میدـق  عبانم  زا  یبلاطم  لماش  هّبـش  نبا  هنیدـم  خـیرات  يرذـالب و  فارـشالا  باـسنا 
نامثع ياهاطخ  هب  طوبرم  تایاور  زا  سکع  رب  يرذالب ، دوشیمن و  هدید  عبانم  ریاس  رد  هک  هدرک  لقن  نامثع  هب  طوبرم  يرایسب  تایاور 
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رد هدرک  لقن  « 5  » هناوع زا  یتایاور  هارمه  هب  ناـیولع  رادـفرط  یفوک  فنخم  وبا  زا  يرذـالب  هک  ییاـهتیاور  « 4 . » تسا هدرک  یـشوپمشچ 
هدرک لقن  هدوب  يدـقاو  سرتسد  رد  هک  یتایاور  نامه  فنخم  وبا  یهاگ  هنیدـم  عیاقو  دروم  رد  تسا . تیمها  اب  رایـسب  هفوک  عیاقو  دروم 

تـسا هتفرگ  ماجنا  يرذالب  فرط  زا  هک  ییاهدانـسا  ررکم  فذـح  اـما  تسا . هتخیمآ  مهرد  ار  ود  نیا  تاـیاور  يرذـالب  ور  نیا  زا  تسا 
یتسردان ماـهبا و  زا  تیاـکح  « 6  » يرـصم نایـشروش  راتفر  زا  فنخم  وبا  یلـصا  تیاور  دزاسیم . لکـشم  ار  اـهنآ  طاـبترا  قیقد  شجنس 

دندـشن هنیدـم  دراو  دوخ  هلمح  نیلوا  رد  نایـشروش  هک  دوبن  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  وا  ور  نیا  زا  دراد . هنیدـم  ثداوح  هرابرد  شتاـعالطا 
ار نانآ  ییاضران  هک  داد  لوق  تشون و  نایـشروش  هب  ناـمثع  هک  هدرک  لـقن  فنخم  وبا  هک  ار  ياهماـن  دـندرک . فقوت  بشخ  وذ  رد  هکلب 

یگتخاس « 7  » دنک ناربج 
______________________________

تشاددای 1. ص 131 ، باتک ، نیمه  كر : . 241 ص 240 - ج 8 ، مالسا ، خیرات  ( 1)
.230 ص 227 - ج 8 ، مالسا ، خیرات  432 ؛ ص 425 - نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 2)

تشاددای 1. ص 520 ، باتک ، نیمه  كر : ( 3)
هب لیامتم  نایولع و  رادـفرط  ناونع  هب  هبـش  نبا  زا  تشاددای 45 و ص 151 ) ص 92  هیواعم ، مالّـسلا و  هیلع  یلع   ) نسرتپ فیـصوت  ( 4)

. تسا رابتعا  زا  يراع  هنیدم  خیرات  مان  هب  وا  باتک  پاچ  زا  دعب  هعیش 
ص 36. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)

 : ص نامثع .....  تفالخ  هرود  نارحب  هب  طوبرم  عبانم  باب  رد  یحیـضوت  گنولدام 523 6 -  دمحم ، ینیشناج  . 66 ص 62 - نامه ، ( 6)
519

ص 64. نامه ، ( 7)
ص:524  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

. تسا
دض ینامثع و  شیارگ ، رظن  زا  تسا  هدش  لقن  نیریس  نب  دمحم  يرصب و  نسح  يدبع ، هرضن  وبا  زا  هک  يرـصب  نایوار  بتکم  ياهتیاور 

ادـیدش تاـیاور  تسا . هدوب  سرتـسد  رد  تردـنب  لوا  تسد  تاـعالطا  تسا . لاوحا  حرـش  رتـشیب  تسین و  يولع  دـض  اـما  تسا ، یفوک 
هرابرد يرصب  نسح  هک  ییاهناتـساد  تسا . هدرک  لقن  « 1  » دیـسا وبا  يالوم  دیعـس  وبا  زا  هرـضن  وبا  هک  تسا  یتایاور  یگتخاس  ینامثع و 
ربتعمان یتیاور  الامتحا  تسا  هدرک  لقن  نامثع  يالوم  باـّثو  زا  « 2  » نامثع لتق  رد  باثو  روضح  رتشا و  کلام  اب  نامثع  ییاعدا  تاـقالم 

. تسا
دوخ دانـسا  زین  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  مزاح  نب  ریرج  نب  بهو  يرـصب  خروم  زا  نامثع  لتق  نارحب و  نیا  هرابرد  لصفم  یتیاور  يرذـالب 
لقن شردـپ  اـی  ریرج  هک  تسا  ناـمه  تیاور  نتم  یلو  هدـش  هتفرگ  ریهز  زا  ـالامتحا  تاـعالطا  رتشیب  « 3 . » دـناسریم یندـم  يرهز  هب  ار 

. دناهدرک
هحلط ریبز و  دـندش و  بشخ  وذ  دراو  لاس 35  زاغآ  رد  يرصم  نایـشروش  هکنیا  دننام  دوشیم  هدید  تیاور  نیا  رد  ياهدمع  ياههابتـشا 

«4 . » دنتشاد هدهع  هب  ار  عضو  نیا  تیاده  اقفتم  هرصاحم  نیرخآ  نامز  رد 
ربخ نیا  يوار  دـناهدرک . لقن  رظن  بحاص  هقباس و  اب  یندـم  « 5  » ّبیسم نب  دیعس  هب  دانـسا  اب  یلـصفم  تیاور  ود  ره  هّبـش  نبا  يرذالب و 

ییحی نب  لیعامـسا  « 6 . » دراد ترهـش  ثیدـح  لـعج  هب  هک  یمیت  ییحی  نب  لیعامـسا  ماـن  هب  تسا  رکب  وبا  هفیلخ  ناگدازدـنزرف  زا  یکی 
یبا نبا  گرم  زا  دـعب  الامتحا  نیا  و  تسا . هدرک  لـقن  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  يرهز - زا  بئذ - یبا  نب  دـمحم  زا  دانـسا  هب  ار  دوخ  تیاور 

ار ناتساد  نیا  لیعامسا  تسا . هدوب  لاس 158  رد  بئذ 
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______________________________

نبا 16 ؛ ص 15 - ج 10 ، بیذهت ، رجح ، نبا   ) تشاد روضح  ردب  گنج  رد  هک  تسا  یندم  يدعاس  هعیبر  نب  کلام  نامه  دیـسا  وبا  ( 1)
. دربیم مان  شرصق  لباقم  رد  نامثع  نایماح  زا  ار  وا  ردکنم  نبا  (. 14 ص 13 - ج 6 ، هباصا ، رجح 

ص 50. شخب 1 ، ج 3 ، تاقبط ، دعس ، نبا  93 ؛ ص 92 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ، 2991 ص 2989 - ج 1 ، يربط ، ( 2)
.92 ص 88 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)

ص 147. باتک ، نیمه  كر : ( 4)
.1306 - 1302 ، 1161 - 1157 هنیدم ، خیرات  هّبش ، نبا  ، 71 - 67 ، 26 ص 25 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 5)

ج 1، ( 1331 دابآردیح 1329 - ، ) نازیملا ناسل  ینالقـسع ، رجح  نبا  118 ؛ ص 117 - ج 1 ، هرهاق 1325 ،)  ) لادـتعالا نازیم  یبهذ ، ( 6)
نب هحلط  تسا . رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  نب  هحلط  نب  هللا  دـیبع  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  وا  لماک  بسن  مان و  . 442 ص 441 -
(. ص 279 بسن ، يریبز ، . ) درکیم یگدنز  هکم  هب  هنیدم  هار  تسار  تمس  رد  متالا  ةذاح  رد  عقاو  ییارحص  رد  وا  يردپ  ّدج  هللا  دبع 

ص:525  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
مان فذـح  اب  ار  نآ  وا  درک و  لـقن  ای 206 ) ف 204   ) يومالا عیمـس  نب  مساق ) نب   ) یـسیع نب  دـمحم  مان  هب  قشمد  لـها  زا  يدرم  يارب 
روط هب  ار  تیاور  نیا  هک  « 1  » رکاسع نبا  هّبـش و  نبا  يرذالب ، درک . تیاور  نارگید  يارب  دوب ، وا  ترهـش  ءوس  تلعب  دیاش  هک  نآ  يوار 

رد دوب  یعیـسو  تاعالطا  يواح  هک  لصفم  تیاور  نیا  دناهدرک . فذح  ار  ییحی  نب  لیعامـسا  مان  دوخ  دانـسا  رد  دـناهدرک ، لقن  لماک 
نب لیعامـسا  ثیدح  نیا  يوار  هک  تسا  نشور  الماک  اما  تسا . هدش  لقن  هبر  دـبع  نبا  « 2  » دیرفلا دـقع  باتک  رد  هلمج  زا  اهباتک  رگید 

دمحم مهم  شقن  رکب  وبا  ناگدازدنزرف  زا  یکی  هلیـسو  هب  تیاور  نیا  نیودـت  « 3 . » دوب هدرک  فذـح  ار  وا  مان  عیمـس  نبا  هک  تسا  ییحی 
دبع ياج  هب  ار  رکب  وبا  نب  دمحم  رصم  نایشروش  تساوخرد  هب  نامثع  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  دنکیم . نایب  ار  تیاور  نیا  رد  رکب  وبا  نب 

هب نامثع  دندروآ  تسد  هب  ار  نآ  يرصم  نایشروش  هک  دعس  نب  هللا  دبع  هب  نامثع  ییاعدا  همان  رد  دیزگرب . رصم  تموکح  هب  دعس  نب  هللا 
ببس نادب  املسم  ناتساد  نیا  دناسرب . لتق  هب  یناهنپ  ار  وا  دریگب و  هدیدان  ار  رکب  وبا  نب  دمحم  باصتنا  هک  دوب  هداد  روتسد  رـصم  مکاح 

روتـسد نایرـصم  هب  هک  تسا  هدرمـش  یناسک  زا  ار  رکب  یبا  نیا  رب  هوالع  دنک . هیجوت  ار  نامثع  زا  رکب  وبا  نب  دمحم  ترفن  هک  دش  لعج 
ردـص ربتعم  تایاور  لباقم  رد  هک  تسا  یتاـیلعج  رگید  تاـیاور  زا  يرایـسب  اـهنیا و  همه  دنـشکب . ار  وا  دـننک و  هلمح  ناـمثع  هب  هک  داد 

. تسا هدش  هتخاس  مالسا 

نایوما هحلط و  نب  یسوم  - 7

گنج رد  هحلط  نب  دمحم  شرسپ  نیرتگرزب  نوچ  دوب ، هحلط  نب  یسوم  شرسپ  قح  لوا  هلحو  رد  هحلط  لتق  يارب  ناورم  زا  یهاوخنوخ 
يدـهم ار  وا  یـضعب  هک  دوب  هدیـسر  ییاسراپ  زا  یماقم  نانچ  هب  هک  ثیدـح ، ناـیوار  زا  یکی  هحلط  نب  یـسوم  دوب . هدـش  هتـشک  لـمج 

ینب نوچ  كانرطخ  ینادـناخ  هیلع  اـصوصخم  دـهد  ماـجنا  تشاد  تیلهاـج  رد  هشیر  هک  ار  یفیلکت  هک  دوبن  یمدآ  دنتـسنادیم ، دوعوم 
اب تعیب  لباقم  رد  هک  دوب  لاحشوخ  وا  هیما .

______________________________

.422 ص 421 - نامثع ، رکاسع ، نبا  ( 1)
ج 8، مالسا ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  زا  لقن  هب  ار  تیاور  نیا  یناتیاک  هحفص 25 و 67 . لیذ  ياهتشاددای  ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، كر : ( 2)

. تسا هدروآ   247 ص 245 -
.391 ص 390 - ج 9 ، بیذهت ، رجح ، نبا  ( 3)
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ص:526  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 
. تفرن هیواـعم  بناـج  هب  وا  دوب  تاـیح  دـیق  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یناـمز  اـت  تسا و  هدیـسر  دوخ  يردـپ  ثاریم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

نیا سپـس  و  دنک . نامداش  ار  وا  یـشوخ  ربخ  اب  تسا  لیام  ایآ  هک  دیـسرپ  وا  زا  هنابدؤم  هیواعم  تفر ، نایوما  رادید  هب  ادـعب  هک  یماگنه 
دنتـسب دهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  هحلط  : » دوب هدومرف  هک  درک  لقن  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  تیاور 

دـندش و دیهـش  دـحا  گنج  رد  هک  ینانمؤم  فصو  رد  بازحا ، هروس  هیآ 23  هب  تسا  ياهراـشا  وا  نخـس  نیا  « 1 .« » دـندرک افو  هناقداص 
نآ رد  هک  یناتـساد  لقن  اب  دوب  هدـش  دنـسرخ  رایـسب  راتفگ  نیا  زا  هک  یـسوم  داد . ناـشن  دوخ  زا  يداـیز  تعاجـش  گـنج  نیا  رد  هحلط 

ناـمثع روضح  رد  هیواـعم  تفگ  داد و  عقوم  هب  ار  وا  باوج  درکیم  یفرعم  هحلط  شردـپ  هلمج  زا  نیـشیپ ، هباحـص  هاوخریخ  ار  هیواـعم 
دیاب ار  وا ، راتفگ  هب  ضرتعم  اهنت  مالّـسلا ، هیلع  یلع  تسا  هتفگ  هدرک و  يروآدای  نانآ  هب  نامثع  زا  يرادفرط  هرابرد  ار  باحـصا  هفیظو 

ءاضما يدـع  نب  رجح  هیلع  ياهمان  ماـهتا  هک  دـندوب  ینایـشیرق  نیلوا  لیعامـسا  قاحـسا و  شناردارب  یـسوم و  « 2 . » دـناشن دوخ  ياج  هب 
«3 . » تسا هدرک  شروش  هیواعم  هیلع  هدش و  جراخ  ادخ  نید  زا  وا  هک  دنداد  تداهش  دندرک و 

هللا دبع  یسوم و  روضح  رد  ار  هحلط  ناورم ، ینعی  مّسجم  ناطیش  نیا  يدروم  رد  تشادن . ترفن  دوب  هنیدم  رد  هک  شردپ  لتاق  زا  یسوم 
، تسا نیـسحت  هتـسیاش  هتبلا  هحلط )  ) دمحم وبا  تفگ  تفرگ و  هدرخ  وا  رب  ریبز  نبا  دربن . مان  یکین  هب  ریبز  زا  هک  یتروص  رد  دوتـس  ریبز 
. تسا وت  ردپ  نآ  داد  باوج  ریبز  نبا  تسیک و  وا  دیسرپ  ناورم  تسا . هدشن  يدای  وا  زا  یکین  هب  هاگچیه  هک  دسانـشیم  ار  یـسک  وا  اما 

تفگ درک و  شنزرس  ار  وا  ریبز  نبا  درک . ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  یسوم  هکنیا  ات  دنداتفا  رگیدکی  ناج  هب  تشم  اب  هدرک  هلمح  وا  هب  ناورم 
رب اریز ، دـشیم  قفوم  راک  نیا  رد  وا  دوبن  یـسوم  تلاخد  رگا  « 4 . » مروآرد هقدح  زا  ار  ادخ  لوسر  هدشنیرفن  رـسپ  نیا  مشچ  ات  راذـگب 

. دوب دنمورین  يریگیتشک  وا  ناورم ، سکع 
رد ار  تحلصم  ناورم  دوب  هتساخاپب  تفالخ  هیلع  هک  ریبز  نبا  اب  ییورایور  ماگنه  ادعب 

______________________________

.156 ص 155 - شخب 1 ، ج 3 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 1)
هدرک فذح  ار  هحلط  نب  یـسوم  مان  تیاور  نیا  رد  هبـش  نبا  . 1091 ص 1090 - هنیدم ، خیرات  هبـش ، نبا  ص 2948 ؛ ج 1 ، يربـط ، ( 2)

. تسا هدرک  لقن  وا  زا  دروم  نیا  رد  يرگید  تایاور  یلو  تسا 
ص 132. ج 2 ، يربط ، ( 3)

.204 ص 203 - ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 4)
ص:527  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

نوخ ماقتنا  هک  دوب  ناورم  هک  دـنالوبقب  نانآ  هب  تساوخیم  نوچ  دـناسر ، لتق  هب  ار  هحلط  هک  دوب  وا  هک  دـنک  مالعا  نایماش  هب  دـید  نیا 
يدرم هحلط  هک  دـندوب  هتفگ  ناـنآ  هب  تقو  نآ  اـت  اریز  دـش ، ناـیماش  بجعت  بجوم  ـالامتحا  ربـخ  نیا  « 1 . » هیواـعم هن  تفرگ  ار  ناـمثع 

ار ناورم  ناـنآ  تروص  ره  رد  دوب . هدـیگنج  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  و  « 2  » هدوب شنافلاخم  ربارب  رد  نامثع  ناعفادـم  زا  نیـسحت و  هتـسیاش 
«3 . » تسا مولظم  هفیلخ  یعقاو  هدنریگماقتنا  هک  تشادن  نیا  زج  ییاعدا  هک  دنتسناد  ریبز  نبا  زا  رتهتسیاش  رابتعا و  بحاص 

تسا هدرک  لقن  رمع  نب  هللا  دبع  يرصب  هدنیاتـس  ریمـس ، نب  دلاخ  تشاذگن . یـسوم  رب  يدایز  ریثأت  دمآ  شیپ  مود  هنتف  رد  هک  یثحب  نیا 
ریمس نبا  دشاب . رود  هب  باّذک  راتخم  زا  ات  تخیرگ  هرصب  هب  دمآ  شیپ  ناناملسم  نیب  هک  یعازن  رد  هک  دوب  ینایفوک  هلمج  زا  یـسوم  هک 
ثحب دروم  هنتف  عوضوم  نوچ  تسا ؛ يدهم  وا  هک  دوب  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  روصت  دـنتفریم و  وا  ثحب  هقلح  هب  بلغا  نایرـصب  رگید  و 

دبع هک  درک  تساوخرد  دنوادخ  زا  وا  ماجنارس  درکیم . زاربا  ناناملسم  نیب  یلخاد  گنج  زورب  زا  ار  دوخ  سرت  یـسوم  تفرگیم ، رارق 
راوتـسا هتـسب  وا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يدهع  رب  نانچمه  هحلط ، نب  یـسوم  رظن  زا  وا ، اریز  دـنک  تمحر  ار  رمع  نب  هللا 
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، دوخ ردـپ  رب  وا  هک  دوب  نیا  ریمـس  نبا  نامگ  و  دـننک . دوخ  هنتف  نیلوا  دراو  ار  وا  دنتـسناوتن  نایـشیرق  دـنگوس  ادـخ  هب  داد  همادا  وا  دوب .
«4 . » داد نتشک  هب  ار  دوخ  درک و  تکرش  گنج  نآ  رد  هک  دریگیم  بیع  هحلط ،

زا هک  یماگنه  ناورم  نب  رـشب  « 5 . » دش راّکب  مان  هب  يرـسپ  بحاص  وا  زا  درک و  جاودزا  یـسوم  رتخد  هشیاع  اب  ناورم  رـسپ  کلملا  دـبع 
هب تداع  دوخ  رشب  دید . یبهذم  فلتخم  ياههقرف  اب  وگتفگ  يارب  یبوخ  یجنایم  ار  یـسوم  دوب  هفوک  مکاح  کلملا  دبع  شردارب  بناج 

میـسقت نآرق  نایراق  نیب  ار  نآ  هک  داتـسرف  یـسوم  يارب  یلوپ  وا  دادیم . حیجرت  يراک  ره  رب  ار  ناینغم  اب  تبحاصم  تشاد و  رمخ  برش 
نایراق همه  اما  درادزاب  دوخ  زا  ار  نانآ  نابز  دنک و 

______________________________

.135 ص 134 - نامه ، اصوصخم  كر : ( 1)
ص 260. باتک ، نیمه  كر : ( 2)

ص 128. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 3)
ص 290. ج 15 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  121 ؛ ص 120 - ج 5 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 4)

ص 286. بسن ، يریبز ، ص 120 ؛ ج 5 ، تاقبط ، دعس ، نبا  ( 5)
ص:528  ، گنولدام دمحم ، ینیشناج 

ور دوب ، هدیسر  تلوهک  نس  هب  نامز  نآ  رد  هک  یسوم ، هب  کلملا  دبع  خاتسگ  رسپ  رگید  يوما ، هفیلخ  دیلو  « 1 . » دنتفریذپن ار  هوشر  نیا 
. مشکب ار  وت  ملیام  منکیم  ساسحا  منیبیم  ار  وت  تقو  ره  تسا  هتشک  ار  هحلط  ناورم  هک  دوب  هتفگن  نم  هب  مردپ  رگا  تفگ : وا  يور  رد 

«2 . » تسا هدشن  لقن  راتفگ  نیا  لباقم  رد  یسوم  لمعلا  سکع  زا  يربخ  چیه  و 
______________________________

ص 170. ج 5 ، باسنا ، يرذالب ، ( 1)
زور رد  مردپ  هک  دوبن  رگا  : » دوب هتفگ  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  هب  کلملا  دبع  هک  هدش  لقن  ص 289 . ج 15 ، رصتخم ، روظنم ، نبا  ( 2)

.« متـشکیم ار  همه  هکلب  متـشاذگیمن  هدنز  نیمز  يور  رد  ار  میت  ینب  زا  رفن  کی  دوب  هتـشک  ار  هحلط  وا  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  طهار  جرم 
ص 1170 . هنیدم ، خیرات  هبش ، نبا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
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هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
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IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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